
På språng
Wraps 59 kr/st 

- Rostad sötpotatis, picklad rödkål och svarta bönor
- Räkor, nudlar, picklad gurka och färsk koriander

Foccacia 39 kr/st  
- Kyckling, fetaost & tomat
- Fetaost, oliver & rödlök

Piroger 35 kr/st 
- Spenat & fetaost
- Chili & köttfärs

Tunnbrödsrullar 35 kr/st
- Vår egna rostbiff

- Ost & skinka
- Vegetarisk skinka

 

Lunch och middag
Måltidslösningar 69-89 kr/st 

- Pokébowls
- Räksallad med ägg & avokado
- Asiatisk nudelsallad med räkor 

- Ceasarsallad med kyckling
Vi har ett varierande sortiment av måltidslösningar. Kontakta oss för att 

få veta vad mer vi kan erbjuda.

Smörgåstårtor (8 eller 12 bitars) *
- Ost & skinka 59 kr/bit

- Rostbiff 59 kr/bit 
- Lax & räkor 69 kr/bit

*Beställ fem vardagar innan avhämtning
Med reservation för lager.

Grillat 
- Kyckling

- Kycklingklubba
- Kycklingben
- Kycklingspett
- Kycklingfilé

- Kamben 
- Kökets egna rostbiff 
- Kökets pulled pork

 

snacks och mingel 
Ostar

- Couer de Lion Brie
- Saint Agur
- Itche bai
- Taleggio

- Gorgonzola
- Gruyère

Vi har ett varierande sortiment av dessertostar, tveka inte att fråga oss 
om din favorit.

Chark 
- Salami Milano

- Spianata piccante
- Ventricina

- Tryffelsalami
- Stofelotto 

Finns din favorit inte med ovan? Kontakta oss så ska vi se vad vi kan lösa 
till din charkbricka. 

småplock
- Kontakta oss för sortiment

Våra egna röror 
- Skagenröra 299 kr/kg

- Vegansk fetaoströra 199 kr/kg
- Hummus 179 kr/kg

- Hummus med en hint av basilika 179 kr/kg
- Majs och parmesanröra 129 kr/kg

- Klassisk gubbröra  299kr/kg
- Vegansk gubbröra  299kr/kg

Beställning lämnas senast kl 13 vardagar innan 
avhämtning. Vid stora eller special-beställningar 
uppmuntras dock beställning tidigare för att vi 
ska kunna möta dina behov så bra som möjligt. 

Har du några allergier eller frågor kring allerge-
ner, kontakta oss så skräddarsyr vi din beställning. 
Vill du ha något annat? Tala med oss så löser vi det 
efter bästa förmåga.

Priserna i denna cateringmeny gäller tills ny cateringmeny kommer. Meny nr 1, 2019-10-01

Något sött
Tårta (8/12 eller 20 bitars) 

- Kontakta oss för sortiment

Desserter  39 kr/st
- Pannacotta med hallonkompott

- Pannacotta med limemarinerade jordgubbar
- Pannacotta med mango & passionspuré 

- Vit chokladmousse med blåbär
- Kökets cupcakes med frosting

Skippa inte frukosten
Frukostfrallor 19 kr/st

- Frukostfralla med ost
- Frukostfralla med ost & skinka

 Frukostmackor 29 kr/st
- Havrefranska med ägg & spenat

- Rågbulle med leverpastej 
- Rågbröd med kyckling & paprika

- Rågbröd med vegansk fetaoströra & paprika 

Bagels 39 kr/st 
- Kallrökt lax

- Kyckling & picklad rödlök
- Stekt ägg, ost & skinka

- Avokado & soltorkad tomat
- Salami & brie

- Vegansk chilimajo & oumph
- Lufttorkad skinka & mozzarella

 
Croissanter 29 kr/st 

- Ost
- Ost & skinka
- Salami & brie

Overnight oats 29 kr/st 
- Blåbär & hallon

- Kokos, passionsfrukt & bananchips
- Gurkmeja, mango & jordnötter

- Hallon & kokos
- Jordnötssmör & banan

Våra egna smoothies 29 kr/st 
- Varierande goda smaker

- Köket fixar -



Påväg till jobbet eller 
planerar släktfest?
Oavsett om du planerar en AW för hela företaget, en 
familjemiddag med svärföräldrarna, födelsedagsfest 
eller bara vill ha något grymt gott så har vi något 
för dig!

- sociala medier - 
Instagram - @hemkoptelefonplan
Facebook - Hemköp Telefonplan

Telefonvägen 20

Beställ direkt via vår hemsida 
www.hemkoptelefonplan.se 

eller kontakta oss pÅ:
Tel: 08 – 794 01 58
Mail: info.stockholm.telefonplan@hemkop.se

besök oss under våra öppettider
Alla dagar 6:19 - 23:19
Julafton 6:19 - 18:00
Midsommarafton 6:19 - 18:00


