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voileivät
Smörrebröd -tyyppiset voileivät valmistamme parhaista ja ainutlaatuisista 
raaka-aineista, juuri ennen toimitusta. Ainekset teemme suurimmaksi  
osaksi itse ja leipävaihtoehtoja on useampia.

Shrimp - Käsin kuoritut isot Grönlannin katkaravut Roastbeef - Mehukas paahtopaisti ja paljon lisukkeita

Italy - Parhaita italialaisia leikkeleitä ja tietenkin parmesaniGravlax - Ohuet, isosta Norjan lohesta graavatut siivut

Kokousruoka on tarjoajansa käyntikortti,  
joka kertoo vieraan arvostuksesta.

Tässä joitakin esimerkkejä herkullisesta voileipävalikoimastamme.
Tuotetiedot, hinnat ja toimitusehdot ovat aina ajan tasalla kotisivuillamme.

salaatit
Trendikkäät ja raikkaat salaatit valmistamme tuoreista ja hienoista raaka- 
aineista, juuri ennen toimitusta. Valinnaiset, mehevät kastikkeet teemme  
itse ja sämpylät on valittu huolella.

Salmon - Lämminsavustettu lohi, avokadoa,  
pariloitua latva-artisokkaa ym.

Chicken - BBQ-kananrintaa, avokadoa,  
marinoitua fenkoolia, latva-artisokkaa ym.

Seafood - Inkivääriliemessä keitetyt skampit,  
avokadoa, pariloitua paprikaa ym.

Vege - Avokadotahnaa, ekospelttiä, raejuusto/ 
purjoraaste, siemenkombo ym.

 Meat and Eat voileivät ja salaatit ovat herkullinen ja  
elegantti vaihtoehto lounas- ja kokousruoaksi!

Tutustu koko herkulliseen voileipä- ja salaattivalikoimaamme osoitteessa 
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meetandeat
pakkaukset

Toimitukset
Toimitamme tilaukset asiakkaan  
toivomaan osoitteeseen, toivottuun  
aikaan. Toimitusalueemme  ja  
–ehtomme löytyvät kotisivuiltamme.

Tilaaminen
• tilaukset helposti kotisivujen kautta
• useampi maksutapavaihtoehto
• tilausvahvistus s-postilla asiakkaalle
• tilausstatistiikka asiakkaan käyttöön
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Ympäristöystävälliset annosrasiat ja pakkaukset on tarkkaan valittu.


