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FORPLEJNING
TIL ERHVERVSLIVET
Følg
Lido Catering
på Facebook og
Instagram

Ved samarbejde med os følger

MASSER AF FORDELE

Catering, Café, Deli & Concierge

·FORPLEJNING·TIL·ERH
VERVSLIVET·
Når I vælger at få en frokostordning eller
anden fast forplejning hos os, får I, udover
højoktan brændstof til motoren, også
mange andre fordele for både
virksomheden og jeres ansatte, herunder;
★ 10 % rabat Lido Deli – Take away & specialiteter,
Søndergade 108 i Børkop
★ 10 % rabat ved besøg i Lido Caféen i Vejle
Følg
Lido Catering
på Facebook og
Instagram

★ 10 % rabat ved afholdelse af arrangementer i
Lido Caféens selskabslokaler i Vejle
★ 10 % rabat på catering til private selskaber
★ Lido Fitness, Vejle – Rabat ved træning
Træn for kr. 239 pr. måned, normalt op til kr. kr.
329,- Spar også oprettelsesgebyret ved binding
på minimum 6 måneder!
BEMÆRK
★ Lido Biograferne i Vejle – Mængderabat ved køb
at alle dressinger,
af min. 50 biografbilletter – Pr. billet kr. 70,marinader samt
Normalpris op til kr. 90,remouladen er helt
hjemmelavet.
En god mulighed for at forkæle sine ansatte !
Vi sylter også
selv.

DESUDEN TILBYDER VI
★ Lækre, eksklusive gavekurve med specialiteter fra håndplukkede samarbejdspartnere.
★ Fordelagtige og komplette kaffeløsninger til hele virksomheden
★ Frugt- og kageordninger
★ ”Weekendpakker for 2 eller hele familien” til de ansatte, leveret i virksomheden.
Eks. Entrecote, timianstegte petitkartofler, årstidens salat, bearnaisesauce og grovbaguettes
- klargjort og lige til at tilberede i hjemmet.

Søndergade 108 . 7080 Børkop . www.lidocatering.dk

bestilling@lidocatering.dk

tlf. 77 300 700

TIL DAGS- OG AFTENMØDER
ELLER RECEPTIONER TILBYDER VI:

TAPASPLATTEN ELLER
SOM BUFFET

HØJBELAGT SMØRREBRØD PÅ
FRISKBAGT RUGBRØD

3 slags charcuteri
Andepaté med cornichoner
3 slags ost med hasselnødder og honning
Pesto, syltede peberfrugter med
ostecreme, syltede løg, saltede mandler,
grønne oliven med mandler. Brød og smør

Fiskefilet med hjemmerørt
remoulade og rejer
★ Roastbeef med det hele
★ Paté med svampe, syltede rødløg og bacon
★ Vores hjemmelavet hønsesalat med bacon
og grønne asparges
★ Rullepølse med sky og rå løg
★ Hamburgerryg med italiensk salat og grønt
★ Steg med rødkål og surt
★ Dyrlægens Natmad
★ Æg og rejer
★

Pris kr. 28,- pr. stk.

Pris kr. 109,- pr. kuvert
LIDO’S GOURMET SMØRREBRØD
SOM TAPAS
★

Fisken & Kartoflen

(Torsk, kartofler, sennep, fennikel og grape)
★

Ægget & Rejen

(Æg, rejer, citronmayo, langtidsbagt tomat og karse)
★

Kalven & Ærten

(Kalverullepølse, ærtemayo, ærtespirer,
peberrod, syltede rødløg)

BRUNCH
Scrambled eggs
Bacon & pølser
Græsk yoghurt med hindbærcoulis & musli
Rejer med mayonnaise & citron
Lun leverpostej med bacon
2 slags pålæg med grønt
2 slags ost med marmelade
Frugtfad med 3 slags frugt
Incl. rundstykker, brød og smør

Pris kr. 109,- pr. kuvert
SANDWICH (BAGELS, FLUTES,
TOAST ELLER RUGBRØD)
Æg og rejer
★ Roastbeef med det hele
★ Friskstegt kyllingebryst med bacon
og vores hjemmerørte karrycreme
★ Vores hjemmelavede hønsesalat
★

Pris fra kr. 30,- pr. stk.
Vi tilpasser efter fødevareallergier,
– herunder gluten og laktosefri

★

Fanø & Vesterhavet

(Fanøskinke, Vesterhavsost, hybenchutney, salturt)
★

Laksen & Røgen

(Røget laks, rygeostcreme, radiser,
syltede blomkål og spirer)
★

Anden & Svampen

(Andebryst eller andeconfit, kantareller,
kapers, tranebær og hjertesalat)

Pris fra kr. 20,- pr. stk.
VORES JULEFROKOST
Det kolde

Marinerede sild med hjemmelavet
karrysalat og kapers.
Fiskefilet med hjemmerørt remoulade og citron.
½ æg med citronmayonnaise og rejer.

Det lune

Flæskesteg med hjemmelavet rødkål.
Lun leverpostej med svampe og bacon.
Julemedister med julekål, kanel og sennep.

Ost & sødt

2 slags ost med hybenchutney og kiks.
Ris a la mande med kirsebærsovs.

Pris kr. 135,- pr. kuvert
Tilkøb rugbrød, flutes, smør eller grevefedt for kr. 20,-

EKSEMPEL PÅ EN UGEPLAN

Græsk farsbrød med nye
petitkartofler og tzatziki
Hamburgerryg med Italiensk salat og agurk
Tunmousse med majs og rå løg
Spidskålssalat med druer
Brie med marmelade og peberfrugter

★
Mad- eller
frokostordninger kan
bestilles fra 20 pers. og op
Ved 50 kuverter
leverer vi
GRATIS

★

Fiskefilet med kold remouladecreme, citron og nye kartofler
Paprikapølse af kalkun med sommersalat og tomater
Paté med syltede agurker
Grøn salat med melon
Hvidløgsroulade med ananas og peberfrugter
Pandekager med spicy oksekød, jalapenos og ost
Røget nakkefilet med gartnersalat og agurk
Fuglekvidder
Perlebyg-salat med peberfrugter
Gorgonzola med appelsinmarmelade og melon
Barbecuemarineret grillspyd med kold kartoffelsalat
Serranoskinke med soltørrede tomater og pesto
Laksecreme med peberfrugter
Broccolisalat med æbler og rosiner
Midsommerost med ananas og kiwi
Pestomarineret kyllingebryst med grov pastasalat
Krosalami med hjemmerørt remoulade og ristet løg
★
Rejesalat med nye, grønne asparges
Kontakt os
og
lad
os strikke et
Grøn salat
godt tilbud sammen
Ost ”lidt af hvert ” med sødt
Inkl. 2 slags brød og smør

til netop jeres
virksomhed

★

Denne ugeplan koster kr. 49,- pr. kuvert
Frokostordninger kan laves fra kr. 29,- pr. kuvert
Søndergade 108 . 7080 Børkop
tlf. 77 300 700
tornvigs

www.lidocatering.dk . bestilling@lidocatering.dk

