
 

MAT & DRYCK PÅ KONTORET 
 ALLA PRISER EX MOMS, GILTIG FRÅN 2023-01-09 

När ni vill att kontoret skall var en extra kul och trevlig plats. När ni vill samla medarbetarna till något gott. 
När ni ska fira eller hylla eller förena ett möte med en måltid. 

Engångstillfälle eller stående prenumeration (per dag, per vecka, per månad).

BENTO+SIDE 
”LYX” 
En härlig måltid i en bento-låda 
med goda, arbetade och fina 
råvaror.  

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" 

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

Bröd ingår. 

PRIS 
20-60 pers:  179:-/st 
61-120 pers:  170:-/st 
121+ pers: 161:-/st 

MINIMUMBESTÄLLNING: 15 pers.

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”.

BENTO+SIDE 
”LUNCH” 
En härlig måltid i en bento-låda 
med goda och enkla råvaror.  

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" 

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

vegetariskt 

Bröd ingår. 

PRIS 
20-60 pers:  138:-/st 
61-120 pers:  131:-/st 
121+ pers: 124:-/st 

MINIMUMBESTÄLLNING: 15 pers.

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

AW-BRICKA 

En upplagd bricka för ca 20 
personer innehåller: 
3 sorters chark 
3 sorter ostar 
1st Bouquerones/pastej/paté/
ölkorv 
Oliver  
3 sorters grönt 
Frukt & grönsakscruditer  
Bröd Mjukt 
Hårtbröd/Fröknäcke 
Chips 
Mandlar/Hongsrostade valnötter 
Dipp/Röra 
Färskost 
Pesto/tapenad/tomatröra 
Marmelad/kompott 

Vikt: Ca. 300g/person + bröd 

PRIS 
20-60 pers:  225:-/st 
61-120 pers: 215:-/st 
121+ pers: 200:-/st 

MINIMUMBESTÄLLNING: 20 pers.

FRUKOST 
En låda med blandade 
frukostprodukter. Innehåller 
alltid en macka, smoothie/ 
juice & bägare per person. 

Blandade sorter och smaker 
- tex:  
Ostmacka 
Ost- & skinkmacka 
Ägg- & kaviarmacka 
Avokado- & tomatmacka 
Gul Smoothie 
Röd Smoothie 
Grön Smoothie 
Apelsinjuice 
Morotsjuice 
Yoghurt med granola 
Keso/kvarg med granola 

PRIS 
20-60 pers: 105:-/st 
61-120 pers:  100:-/st 
121+ pers: 95:-/st 
  
MINIMUMBESTÄLLNING: 20 pers.

FRUKOST LUNCH FIKA AW

BITAR / BULLAR 
& SMOOTHIES 

Beställ bara blandade bitar, 
bara blandade bullar,  
bara blandade smoothies 
- eller en bladning av dessa 
godsaker. 

Tex: 
Chokladboll 
Dammsugare 
Mazarin 
Frukt- & nötbar 
Chokladbiskvie 
Kanelbulle 
Kardemummabulle 
Månadens bulle 
Gul Smoothie 
Röd Smoothie 
Grön Smoothie 

PRIS 
20-60 pers: 35:-/st 
61-120 pers: 33:-/st 
121+ pers: 31:-/st 

MINIMUMBESTÄLLNING: 20 pers.

FRUKOSTBUFFÉ 
Alla ingredienser leverars från 
oss. Ni lägger upp på fat eller 
liknande. 

MENY 
Rågbröd 
Levain 
Knäckebröd 
Kalkon & Skinka 
Skivad ost 
Cashewsmör 
Marmelad/kompott 
Smör 
Gurka/Tomater/Sallad 
Färskost 
Smoothie 
Juice 
Ost bit - Chef’s Choice 
Säsongsfrukt & bär 
Äggsallad med krasse 
Honungsrostade valnötter  
Turkisk yoghurt /hallon/
honung blandning 
Choklad granola  

PRIS 
20-60 pers:  210:-/st 
61-120 pers: 200:-/st 
121+ pers:  190:-/st 

MINIMUMBESTÄLLNING: 20 pers.

TRANSPORT/BUD 
Kostnad för bud/transport tillkommer. Alternativt hämta upp 
hos oss.


