
CATERING

För beställningar eller frågor, vänligen kontakta oss:
info@brodsalt.se / 070 - 835 73 79



Frukostmeny

Lunchmeny
Boosta din frukost

:-35

Sallad

Fralla
Ost & grönt, ost & skinka, 
leverpastej, ägg & kaviar 
eller avokado & hummus

:-49Croissant
Ost & skinka eller ost 

Kokt ägg med kaviar  
Ingefärashot  

:-35Yoghurt 
Blåbär eller Jordgubbe & rabarber. 
Serveras med granola

:-35Overnight oats
Blåbär eller Jordgubbe & rabarber. 

Bröd & smör ingår. Välj mellan Caesar kyckling , 
Varmrökt lax & Falafelsallad
  Pizza x 2
Tryffelmajonäs ingår. Välj mellan smakerna Lyx margarita, Champinjon, 
Zucchini, Prosciutto eller Salami

Baguette
Välj mellan Tonfiskröra eller Avokado & hummus, Ost & skinka eller Ost.

99:-

88:-

85:-
Wrap
Kyckling, Lax eller Falafel 85:-

:-20
:-13

Val 1 - Valfri fralla
Val 2 - Smoothies,
lemonad eller juice

Liten

69:-

Val 1 - Valfri fralla 
Val 2 - Smoothies,
lemonad eller juice
Val 3 - Yoghurt eller 
overnight oats

Mellan

99:-

Val 1 - Valfri fralla

Val 2 - Smoothies,
lemonad eller juice

Val 3 - Yoghurt eller
overnight oats

Val 4 - Croissant eller
pain au chocolate 

Stor

123:-

Lägg till 
dryck

15:-



Lemonad
Citron/mynta 

-

Swedish fika Längder
Kanellängd
Kardemummalängd
Mandellängd

88
88

  :
  :

-
-124 :

- -
-
-
-

142 :
258 :

Bullpaket
5 st
10 st

506 :20 st
1262 :50 st

62:
-88:

1 kakpaket
2 kakpaket

Hallon, choklad, havre, 
kardemumma, 
chocolate chip 
eller vegansk kola. 

Välj mellan kanelbulle, 
blåbärsbulle & 
kardemummabulle  

190-260 gram 

Från bageriet

Dryck

69:-Fikapaket Välj på alla styckbakverk & valfri kall dryck

Juice
Apelsin 35 :

Smoothie 
Spenat/ingefära eller Svarta vinbär 42:

38:

Ingefärashot
Ingefära/Citron/Gurkmeja 26:

Vatten
Naturell, Citrus, Gurka/lime, 
Lingon, apelsin, Gröna äpplen

26:

Energidryck
Lemonad, Päron/ingefära  26:

Läsk
Coca Cola eller Coca cola zero 26:

Termos kaffe 
Inklusive koppar, lock & mjölk

14 koppar
223 :

Chokladboll
Mandelbulle
Toscabulle
Croissant

-

-

33 :
33
33
33

:
-:

-:

40 -:

-33 :
44
44

-:

-:

33 -:

-

-

13

13
13
13

:
:
-:

-:

13 -:

Kanelbulle  
Kardemummabulle
Blåbärsbulle 
Pain Au Chocolat
Churroscroissant

Syltkaka
Havrekaka
Chokladkaka
Kardemummakaka
Vegansk Kolakaka

- -

-

-

-
-

-

-

vegansk



Event/Buf fé
Fredags frukosten på kontoret, event, personalfest, privata festen eller en 
härlig AW. Vi har menyn för alla tillfällen! 

Få en härlig säsongsbaserad frukostbuffé, salladsbuffé eller pizzabuffé. 
Minimum 30 personer per beställning.

Få en hel frukostbuffé med de bästa råvarorna. 
- Olika sorters bröd från vårt bageri
- Paprika, gurka, tomat, sallad, rödlök, inlagd gurka, avokado 
- Skinka, salami, ost, leverpastej
- Kokta ägg, kaviar 
- Smör, rödbetshummus
- Yoghurt eller Overnight oats 
- Smoothies eller Juice
- Croissant eller Pain au chocolate 

Frukostbu�é 130:- /person

Surdegspizza med hemmagjord tomatsås. 
- Vatten eller läsk ingår. 
- 3 bitar per person
Välj mellan smakerna Lyx margarita , Champinjon, Zucchini, Prosciutto, Salami.

Pizzabu�é 141:- /person

Få en hel salladsbuffé till dig med allt du kan tänka dig.
Vi tillagar all vår mat i vårt egna kök med hög kvalite.

Välj 3 alternativ  
Lax, tonfiskröra, kyckling, falafel eller oumph.
- Det ingår alltid nybakat bröd, vatten eller läsk.
- Säsongens grönsaker och ett flertal kolhydrater att välja på.

Salladsbu�é 141:- /person

Lägg till 
extra protein

/person
30:-



Välkommen att höra av dig till oss för mer info.

För beställningar eller frågor, vänligen kontakta oss:
info@brodsalt.se / 070 – 835 73 79

Vi hörs!
/Bröd&Salt

Vi erbjuder leverans & upphämtning. Beställningar sker
senast kl 14:00 dagen innan önskad leverans på vardagar.
Avbeställning sker dagen innan leverans senast kl 14:00.
Minimumbeställning 1000kr.  

Leverans

Zoner
& priser:

Leveransfritt

199:- (ex. Moms)

299:- (ex. Moms)

Beställning


