LUNCH & MIDDAG
Handgjorda kinesiska färska nudlar (laktosfri)
LiangMian är en nudelsallad med färsk gurka, sesamsås och vinäger. En lite kryddigare
sås på sidan. Det enda sättet att få tag på denna maträtt är att resa till Kina!
Traditionell peruansk ölgrillad kyckling
Ölgrillad kyckling, kryddad med lök, vitlök, gul paprika, koriander. Serveras med ett
fluffigt ris och en klassisk "salsa criolla" sallad. Ett måste från det peruanska köket!
Traditionell Palak Paneer från Indiska Halvön (Vegansk och Vegetarisk)
Paneerost i en tjock sås gjord av spenatpure kryddad med garam masala och andra
kryddor. Serveras med ett traditionellt Chapati-bröd. Den veganska versionen är gjord
genom att byta ut paneerost med tofu. En riklig och utsökt måltid!
Handgjorda kinesiska dumplings (vegansk och laktosfri)
Handgjorda dumplings med färska grönsaker och bön fyllning. Serveras med kinesisk
gurksallad och sojasås. Dem bästa dumplings du någonsin smakat!
Handgjord grekisk spenat & fetaostpaj (vegetarisk)
Traditionell fyllning med färskhackad spenat, fetaost och extra jungfruolja inslagna i
handgjord filo-deg. Serveras med sallad och vinaigrette. En stjärnrätt i många grekiska
hem!

THE QUICK
BOOST
109 kr per person

THE FULL
EXPERIENCE

THE PREMIUM
EXPERIENCE

159 kr per person

195 kr per person

Bästa valet för korta möten,
seminarier, konferenser och
evenemang

Bästa valet för de flesta
möten, seminarier,
konferenser och evenemang

Bästa valet för olika möten,
seminarier, konferenser och
evenemang

Små portioner
(60% av en hel)

Hel portion

Hel portion

+ blandat urval av bubbel vatten

+ blandat urval av bubbel vatten
+ 2 st fika bitar per person

Minsta beställningen är 20 gäster (minst 10 portioner av valfritt menyalternativ)

för beställningar, offert, för speciella evenemang eller mer information kontakta
catering@gastronaut.me eller ring 070 854 8300

FINGER FOOD
ICKE-VEG MIX

VEGANSK+VEGETARIANSK MIX

Prosciutto rullar
med prosciutto crudo, sallad, gräddost,
prosciutto cotto, mozzarella och
körsbärstomater.

Mini Pizzor
med tomatsås, svamp, basilika.

Kanapéer
med äggkräm, persilja, räkor, rökt lax,
grönsaker.

Kanapéer
med hummus, cheddarost, grönsaker.

Kryddade knyten
med salami och hemlagad pesto.

Veganska Burger Sliders
med veg. Majonäs, sallad, grillad zucchini,
aubergine, gurka och tomat.

Burger Sliders
med majonäs, sallad, biff, gurka, tomat och
cheddarost.

Mandel Hummus Rullar
med sallad, mandel hummus, paprika och
gurka.

Mini Pizzor
med tomatsås, mozzarella, salami, paprika.

Kryddade knyten
med torkad tomat och hemlagad pesto

THE QUICK
MINGLE

THE NETWORKING
EXPERIENCE

98 kr per person

129 kr per person

3 bit per person

5 bitar per person

Bästa valet för korta möten,
seminarier och evenemang

Bäst val för de flesta seminarier,
konferenser och evenemang
där du vill att människor ska
stanna längre

Välj upp till 3 alternativ
från varje mix

Välj upp till 5 alternativ
från varje mix

minsta beställningen: 20 gäster

för beställningar, offert, för speciella evenemang eller mer information kontakta
catering@gastronaut.me eller ring 070 854 8300

FIKA
Österrikiska Linzerkakor
toppas med sylt i flera smaker
Brasiliansk Brigadeiros
chokladttryffel bollar med chokladströssel
Fransk Molten bakelse
choklad bakelse med fräscha hallon
Franska Madeleinekakor
fluffiga bakelser med smör ock socker
Amerikanska “Blossom” kakor
med choklad och jordnötssmör
Kanelbullar (+10kr per person)
klassisk

THE ONE
PIECE

THE SELECTIVE
EXPERIENCE

THE FLAVOURS
OF THE WORLD

35 kr per person

85 kr per person

109 kr per person

1 bit per person

3 bitar per person

5 bitar per person

+ kaffe och te

+ kaffe och te

+ kaffe och te
+ blandat urval av
bubbel vatten

minsta beställningen är 20 bitar av varje menyalternativ

för beställningar, offert, för speciella evenemang eller mer information kontakta
catering@gastronaut.me eller ring 070 854 8300

FRUKOST
Skinka frukost sandwich
med sallad, ost, paprika, tomat, gurka och
cream cheese.
Prosciutto Crudo frukost sandwich
med sallad, ost, paprika, tomat, gurka och
cream cheese.
Salami frukost sandwich
med sallad, paprika, tomat, gurka och gräddost.
Mandelhummus frukost sandwich - vegansk
med sallad, tomat, paprika, gurka och gräddost.
Chia pudding - vegansk, glutenfri, laktosfri
med chia frön, kokosmjölk, rörsocker, toppas
med färsk skivad frukt.

THE QUICK
BOOST

THE ENERGY
KICK

69 kr per person
Bäst val för korta morgon
möten, seminarier och
evenemang

98 kr per person
Best choice for most morning
meetings, seminars,
conferences and events

en sandwich eller
en chia pudding

En valfri sandwich

+ kaffe och te

+ kaffe och te

+ 1 chia pudding per person

Minsta beställning: 20 personer

för beställningar, offert, för speciella evenemang eller mer information kontakta
catering@gastronaut.me eller ring 070 854 8300

BRA ATT VETA:
För beställningar eller mer information:
Skicka oss ett mail på catering@gastronaut.me eller ring 070 854 8300 med:
a) datum för cateringen/event (om du vet)
b) ungefärligt antal gäster
c) frukost, lunch, fika, middag eller plockmat?
Minsta orderbeställningen: 20 portioner. Beställningar upp till 99 portioner accepteras senast
5 arbetsdagar innan evenemanget. För 100+ portioner är förbeställningstiden 10 arbetsdagar.
Men om du har en sista minuten-förfrågan gör vi alltid vårt bästa för att kunna hjälpa dig!!
Bubbel vatten och kaffe:
15kr per person för Bubbel vatten (om det inte ingår i det paket du vill ha)
25kr per person för kaffe (om det inte ingår i det paket du vill ha)
För heldag eller flera dagars events / konferenser / seminarier:
Kontakta oss för att rekommendera en meny enligt dina behov. Vi svarar alltid inom 24 timmar.
Speciella önskemål:
Vill du ha något som inte finns i menyn? Inga problem! Vi kan ge dig andra rekommendationer
från våra dussintals internationella kockar. Ring oss bara på 070 854 8300 eller maila oss på
catering@gastronaut.me
Ändringar i din beställning:
Vi kan ta emot ändringar på ± 10% i antal portioner fram till 48 timmar innan ditt evenemang.
I vissa fall kan vi ta emot ändringar i antalet portioner upp till 24 timmar före ditt evenemang.
Avbokningar:
Avbokningar 7 dagar eller mer före din händelse är gratis.
Avbokningar 2 till 6 dagar före din händelse debiteras 40% av din beställningskostnad.
Avbeställningar upp till 48 timmar före din händelse debiteras 75% av din beställningskostnad.
•
•
•
•
•
•

Alla priser exkluderar moms 12%
All vår mat serveras i premium och återvinningsbara matbehållare.
Allt bestick är av högsta kvalitet och är återvinningsbara.
Gastronaut ställer upp maten vackert vid leverans utan extra kostnad.
Leverans inom Stockholmszonerna 1 och 2 är GRATIS, zon 3 är 500kr, zon 4 är 1.000kr
Även om många av våra rätter är fria från allergener, produceras de inte i en allergenfri miljö.
Spår av allergener kan hittas i vår mat.

för beställningar, offert, för speciella evenemang eller mer information kontakta
catering@gastronaut.me eller ring 070 854 8300

