MENY

FRUKT OCH SNACKS*
Stor fruktpåse
Priserna är
inkl. moms

FRUKOST
Ljus fralla med ost
Ljus fralla med ost och skinka
Ljust fralla med ost och kalkon
Grov fralla med ost
Grov fralla med ost och skinka
Grov fralla med ost och kalkon
Brämhults juice 30 cl*
Yalla drickyoghurt

219:-

Blandade frukter, ca 6 kg

Liten fruktpåse

119:-

Blandade frukter ca 3 kg

Blanda fritt**
2 st 39:3 st 59:-

29:29:29:29:29:29:30:21:-

*Pant tillkommer **Gäller ej fler av samma produktgrupp

Snackspåse

195:-

En mix av våra popoulära nötblandningar och bars*. Ca 10 produkter

Godispåse

195:-

Blandade godisfavoriter såsom Gott & Blandat, kexchooklad och sockerfria Weillibites*. Ca 10 produkter
*Avvikelser kan förekomma

LUNCH – MATIGA BAGUETTER OCH SALLADER
Baguetter
Baguette ost/skinka

60:-

Baguette Vallmo, bregott, goudaost, alspånsrökt lantskinka från Sverige, gröna blad.

VARM DRYCK*
Kaffe
Te

Baguette skagenröra
24:24:-

*Levereras inkl. muggar, laktosfri mjölk, socker och skedar

KALL DRYCK*
Ramlösa original 50 cl
Ramlösa citrus 50 cl
Coca Cola Regular 50 cl
Coca Cola Zero 50 cl
MER 50 cl
*

Baguette kyckling & curry

24:24:25:25:25:-

Sandwich skagenröra
Sandwich B.L.T

56:-

Sandwichbröd , svenskt bacon,majonnäs, tomat och sallad.

Sallader
PPS Peace to pesto

Kanelbulle
Toscabulle
Wienerbröd
Croissant

Vegetarisk nudelsallad – med chilli gingerstrips, fruktig mango och knaprig rostad lök

*Kanelbulle, Toscabulle, Wienerbröd och Croissant

56:-

Sandwichbröd ,skagenröra, ägg och gröna blad

FIKABRÖD

PPS Noodlemania
Grainbowl varmrökt lax

80:80:80:-

Varmrökt lax, pepparrotscreme, broccoli, rödkål, och kapris

Salladsbowl Kyckling & Spenathummus

66:-

Lins- & sötpotatissallad med spenathummus och senapskyckling toppad med kålmix

Salladsbowl Falafel- & Sötpotatishummus

FIKAPAKET*

56:-

Sandwichbröd,grillad kyckling, bacon, majonnäs, tomat och sallad.

Kycklingsallad med pesto – örtig pasta och len mozzarella

20:20:20:20:-

60:-

Baguette Vete, grillad svensk kyckling, tomat, gröna blad.

Sandwich
Sandwich club

Pant tillkommer

10x
100x

60:-

Baguette Vallmo, skagenröra, räkor, gröna blad.

66:-

Vegetarisk blomkålsblandning med sötpotatishummus och falafel toppad med en kålmix

120:1100:-

Matbröd till salladen
Vid allergener och specialkost vänligen kontakta oss så skräddarsyr vi efter era behov foretag@pressbyran.se.
eller kontakta din lokala Pressbyrånbutik. Lokala avvikelser kan förekomma

10:-

