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Lunsj fra
27,- per
person/dag!
Ring 0 23 46

Ny lunsjavtale?
Skreddersydde lunsj- og kantineløsninger for 5-150 ansatte.

SUNNERE | RENERE | ENKLERE
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Lunsjbokser
Vi kommer daglig med en eske som inneholder ferskt brød,
dagens pålegg, grønnsaker, frukt og drikke. Velg mellom
Hverdagslunsjen, Go’lunsjen og Superlunsjen. Alle våre
lunsjbokser er tilpasset fra 5 personer og oppover, og
leveres rett inn i kjøleskapet.
Hverdagslunsjen
Vår enkleste og rimeligste lunsj. Lunsjen består av brød,
margarin, 2-3 typer pålegg og juice/melk. I tillegg får dere
hver fredag kokte egg.
Go’lunsjen
Vår mest populære lunsjordning. Her får samme innhold
som du får i Hverdagslunsjen, men med mer variasjon.
Pålegg varieres med 50 rullerende menyer, blant annet får
dere kjøtt- og fiskepålegg, majones, kaviar, oster,
smøre- og kremoster, italienske- og skalldyrsalater,
syltetøy, leverpostei og mye mer. Dere får også friske
grønnsaker. Hver fredag får dere en egen meny, bestående
av for eksempel karbonader, kokte egg, fiskekaker eller
kyllingvinger. 1 frukt til hver person er inkludert, men bytt
gjerne ut med våre flotte fruktkurver.
Superlunsjen
Superlunsjen er vår mest luksuriøse og velsmakende
lunsjboks og inneholder mer ekslusive råvarer enn Go’lunsjen. I tillegg er det oftere fredagskos, dere får flere grønnsaker og ferskpresset juice. Vi anbefaler å kombinere med
våre flotte fruktkurver.

Hverdagslunsjen:
fra 27,- per
person/dag

Go’lunsjen:
fra 39,- per
person/dag

Superlunsjen:
fra 50,- per
person/dag
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Lunsj på fat
Ønsker du en ordning som er enda mer tilrettelagt? Vi
kommer hver dag med dagens meny lekkert dandert på fat.
Lunsjfatene baserer seg på det store utvalget vi leverer i
Go’lunsjen og passer best fra ca. 10 personer og oppover.
Dere får kjøtt- og fiskepålegg, ost, egg og friske grønnsaker. Drikke, smør, syltetøy og annet som ikke egner seg
på fat kommer ved siden av. Dere får flere typer pålegg
hver dag, med stor variasjon. Vi rullerer mellom 50
forskjellige påleggmenyer, slik at dere aldri blir lei. Dere
får også egen fredagsmeny, der det varieres mellom blant
annet karbonader, omelett, fiskekaker og kyllingvinger.
Alle våre lunsjfat leveres rett inn i kjøleskapet.
Varm lunsj
Vi har et stort utvalg av velsmakende retter, alle laget helt
fra bunn av, med fokus på sunnhet og naturlige råvarer.
Rettene leveres både porsjonspakkede og i storforpakninger, og kan raskt og enkelt varmes opp i komfyr
eller mikrobølgeovn.
Vi jobber hele tiden med fornyelse og nye retter. Vi vil at
våre kunder skal oppleve en inspirerende variasjon. Det
rulleres mellom mer enn 50 retter, her er noen eksempler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kylling curry med ris
Marinerte kyllinglår med potetsalat
Albondigas med stekte poteter
Viltgryte med stekte poteter
Lapskaus
Chili con Carne med ris
Thailandsk Green Curry med ris
Pasta Carbonara
Karbonader med ertepure og stekte poteter

Vi tilbyr også:
• Varmmat
• Påsmurt
• Salat
• Møtemat
• Gavekurver
• Kaker og bakervarer
• Event, grilling og
firmafest
• ... og mye mer!
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Kantine
Et fullservicetilbud for litt større bedrifter der vi tar oss
av hele lunsjavviklingen. Vi stiller med en hyggelig vert/
vertinne.
Gjennom mange års erfaring med fornøyde kunder er
tjenesten spesialtilpasset bedrifter med mellom 20 til 150
ansatte. Våre varierte menyer gir dere en buffet som er
både smaksrik og sunn for kroppen, samt presentert på
en måte som er en fryd for øyet! Vi tilbyr et modulbasert
kantinetilbud der dere selv kan påvirke sammensetningen.
Vi leverer daglig, noe som gir store fordeler i forhold til
ferskhet, kvalitet og fleksibilitet. Det gir lettere tilpasning
til variasjoner i antall brukere og gjester, og fjerner svinnproblematikk.
Våre utmerkede verter og vertinner sørger for at dere bare
kan komme og nyte maten. Vi tar oss av alle forberedelser,
samt rydder og vasker opp når lunsjen er ferdig. Vi kan
også påta oss annet forefallende kontorarbeid og vask av
lokaler.
Catering
Sammen med våre kunders økende ønske om hjemmelagede kvalitetsprodukter har Helt Opplagt Catering vokst
frem som en viktig del av vårt lunsjtilbud. Vi tilbyr varme
lunsjretter, forskjellige typer salater og ferske påsmurte
varer som baguetter og snitter til møter og andre
anledninger.
Når vi lager maten fra bunn av, med friske råvarer og
kjærlighet, ligger alt til rette for å velge et sunnere
alternativ til lunsj.

Våre tjenester holder deg Helt Opplagt på jobben!
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Lunsj fra
27,- per
person/dag!
Ring 0 23 46

Kontakt oss på:
Telefon: 0 23 46 | E-post: Bli@HeltOpplagt.no
Nettside: www.HeltOpplagt.no

Følg oss:
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