K-MÄRKT BENTO+SIDE
ALLA PRISER EX MOMS, GILTIG FRÅN 2022-09-01
K-märkt BENTO+SIDE är en ”take-away”/catering-produkt som slår flera flugor i en smäll. En lite mer avancerad måltid
i en låda som också möjliggör att enkelt servera varm mat till många. På K-märkt kallar vi den BENTO+SIDE och den
finns i tre varianter: ”lyx”, ”lunch” och ibland ”säsong”.
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”LYX”
BENTO+SIDE

”LUNCH”
BENTO+SIDE

”JUL”
BENTO+SIDE

En härlig måltid i en bento-låda med goda,
arbetade och fina råvaror.

En härlig måltid i en bento-låda med goda och
enkla råvaror.

En härlig jul-måltid i en bento-låda.

Koppen på sidan går att få varm eller kall.

Koppen på sidan går att få varm eller kall.

Kall blir den som en ”förrätt” - varm blir den som
en del av måltiden. Går lätt att värmas i micro
eller ugn (många får plats samtidigt).
Själva bentolådan serveras gärna tempererad till
”rumstemperatur"

Kall blir den som en ”förrätt” - varm blir den som
en del av måltiden. Går lätt att värmas i micro
eller ugn (många får plats samtidigt).
Själva bentolådan serveras gärna tempererad till
”rumstemperatur"

Ni/gästen väljer mellan:
- Chef's Choice* Fisk/Skaldjur
- Chef's Choice* Kött/Fågel
- Chef's Choice* Lakto/ovo-vegetariskt

Ni/gästen väljer mellan:
- Chef’s Choice* Fisk/Skaldjur
- Chef's Choice* Kött/Fågel
- Chef's Choice* Lakto/ovo-vegetariskt

Bröd ingår.

Bröd ingår.
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Välj om SIDE:en ska vara varm eller kall. Går lätt att värmas i
micro eller ugn (många får plats samtidigt).
Själva bentolådan serveras gärna tempererad till
”rumstemperatur”
Fack 1 - Chef’s Choice Lax
Fack 2 - Chef’s Choice Julskinka / Vilt paté.
Fack 3 - Chef’s Choice Grönt
Varm ”side”
Chef’s Choice Julgris
eller
Kall ”side”
Chef’s Choice Sill
Pris: 219:-/st

Pris: 179:-/st
MINIMUM 15 AV SAMMA SORT

Pris: 138:-/st
MINIMUM 15 AV SAMMA SORT

CHEF’S CHOICE
*Chef’s Choice betyder att det inte finns någon meny. Vad som serveras bestäms av våra kockar - där och
då. Det är ett hållbart sätt att laga mat på som ser till att använda de resurser som finns. På K-märkt kallar
vi det ”We Fight Food Waste”.

MINIMUM 15

SPECIALKOST
Specialkost Basic (allergener, vegan och liknande): 45:-/person
Specialkost Extra (livsstilsdieter och liknande): 95:-/person

