Gadekøkkenets receptionsbuffet
Fingerfood – stående buffet
Traktér dine gæster med en let buffet, der er velegnet til en reception,
en indvielse, et jubilæumsarrangement eller åbent hus.

120,kr./kuvert

Her dækkes ikke op med kniv og gaffel, for de små lækre godbidder spises
typisk med fingrene mellem de ”normale” hovedmåltider – oftest mellem kl.
14 og 17, da de små godbidder hverken fylder for meget i mund eller i mave.
Prisen er inkl. moms og gældende ved bestilling af min. 20 kuverter.
BUNDNE RETTER
Chilimarineret kyllingespyd
Ovnstegte krydderkartofler (træspyd sendes med)
VALGFRI RETTER – vælg 5 retter
Mini-ostepie med ramsløgspestocreme og grillet serranoskinke
Snitte med røget dyrekølle pyntet med tyttebærskum
Wraps med tunmousse
Wraps med oksecarpazzio med pestocreme og semidried tomater
Mini-croissant med tunmousse (fyld leveres i en skål for sig selv, så folk selv kan
fylde tunmoussen i croissanten)
Fingersandwich med skinkefyld
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Fingersandwich med tunfyld

Gadekøkkenets
diner transportable
Lækre madoplevelser til et vellykket arrangement

Du er altid velkommen til at kontakte os for at
høre, hvilke muligheder vi kan tilbyde indenfor:
• BUFFET & FESTMENU
• RECEPTIONSBUFFET
• BRUNCH
• FROKOSTRETTER
• SANDWICH
• KAGE & FRUGTANRETNING
• PÅLÆGSBORDE
• TAPAS
• JULEBUFFET
Gadekøkkenet leverer til private, institutioner,
kontorer, foreninger, sportsklubber og lignende.
Anretning
Alle retter, der skal serveres kolde, er dekorativt
færdiganrettede på pæne fade, skåle o.l. – lige
til at stille på bordet.
Varme kartoffelretter og styk-stege (eks. kylling, frikadeller m.m.) leveres i ildfaste fade –
lige til at stille på bordet.
Ved helstege må udskæring af kødet påregnes.
Varm sauce leveres enten i svejsede engangsplastbakker eller i stålkantiner med låg –
hav derfor sauceskåle klar eller lån dem af os.

Flutes og brydebrød leveres kolde – påregn
derfor opvarmning af disse.
I kan ønske at få maden leveret i engangsemballage – der er ikke forskel i prisen.
Udbringning
Fra Gadekøkkenet tilbyder vi udbringning af
mad i Jammerbugt Kommune og omegn – ring
og forhør om mulighederne.
I en afstand af op til 20 km er prisen 250 kr.
Hvis afstanden er 20 - 40 km er prisen 350 kr.
I er meget velkomne til selv at afhente maden.
Bestilling
Bestil gerne maden i god tid. Har du brug for at
ændre kuvertantallet før jeres arrangement, kan
det ske:
• buffet senest 5 dage før.
• sandwich, frokostretter og salatanretninger
senest 2 dage før.
Betaling
Beløbet kan betales kontant eller overføres via
netbank. Vi kan ikke modtage dankort.
Returgods
Transportkasser og evt. fade, skåle o.l. bedes
afleveret i Gadekøkkenet senest 2 dage efter
levering af maden. Er fade, skåle o.l. ikke rengjorte, opkræver vi 10 kr. pr. kuvert.
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Velsmagende og lækker mad er en sikker opskrift på et vellykket arrangement. Den side af
sagen kan du trygt overlade til Gadekøkkenet.

