Firmafrokost
Skræddersyet løsning
Vores firmafrokost er udviklet til virksom
heder, der ikke selv har kantine.
Vi skræddersyer tilbudet efter virksomhedens økonomi og behov.
Har virksomheden en personalegruppe med
hårdt fysisk arbejde, stillesiddende arbejde
eller en kombination af begge dele, kræves
der forskellig energitæthed i måltidet.
Det skal være muligt for den medarbejder
der knokler med et hårdt fysisk arbejde at
få sit energibehov dækket – ligesom det skal
være muligt for den medarbejder der sidder
stille bag en pc at få en let frokost der dækker
deres behov.
Hos Maria’s Deli er det muligt at få den frokostordning der passer præcis til din virksomhed.

Variation og passion
Det, der kendetegner maden fra Maria’s deli,
er det gode håndværk.
Kokke der kan lave mad - fra bunden.
Det er vigtigt for os at give kunderne en

variation, der gør, at det ikke bliver kedeligt
at komme til frokostbordet.
Flere af vores kunder udtrykker, at frokosten,
hos dem, er et højdepunkt på dagen, som
medarbejderne glæder sig til.
En frokost fra os består typisk af noget lunt,
nogle spændende måltidssalater, pålæg og
hjemmebagt brød.
Vi varierer frokostens indhold efter årstiden.
Menuplanen ligger klar, med allergeneoplysninger, i vores frokostportal fredag til den
efterfølgende uge. Eventuelle forslag indarbejdes så vidt muligt i menuen, i samarbejde
med vores kunder.

Basis

52 kr.

Lun ret med 2 slags salater og brød

Frokosteksempel:
Den mest solgte
Farseret svinemørbrad med italiensk
kartoffelsalat samt salatfad med
hjemmelavet dressing.
Røget filet med æggestand og purløg
Hønsesalat vendt i karrycreme og
grønt
Roastbeef med peberrod, hjemmelavet remoulade og hjemmesylt.
Hjemmebagt rugbrød og madbrød.

Mest solgte

56 kr.

Rammer bredt

58 kr.

Lun ret med tilhørene salat, bland-selv salatfad m/ dressing,
3 slags pålæg og brød

Lun ret med tilhørene salat, salatbar m/ dressing og toppings.
3 slags pålæg og brød
Priserne er ex.moms pr. pers. pr. dag

Mad lavet fra bunden af

Bæredygtig produktion

Her er kokke der kan lave mad - fra bunden
- af friske råvarer.
Vi bager selv diverse madbrød, rugbrød,
knækbrød og kager.
Her laves spændende sylterier, salater og
pålægstilbehør.
Grønsager snitter, river og skærer vi selv.
Vi får frisk fisk fra fiskemanden.
Mousser, cremer, dressinger og saucer bliver
lavet fra bunden af gode råvarer,
og meget mere…

Det er vigtigt for os at have fokus på at optimere til en bæredygtig produktion.

Med andre ord
Vores erfarne kokke kræser om hver enkel
menu og detalje, og derfor er du sikret catering i særklasse.
Hos Maria’s Deli prioriterer vi personlig og
imødekommende service samt den bedste
kvalitet.
Vi bestræber os på at opfylde kundernes behov og servicerer derfor gerne vores kunder,
der ønsker fast levering af frugt, grønsagsstave, smørbrikker, mælk etc. sammen med
dagens menu.

Levering
Frokosten leveres, hos jer, mellem kl. 10.15
og 11.45.
I øjeblikket leverer vi i Herning, Sunds, Ikast,
Bording og Nr. Snede området.
Ring gerne og forhør dig om vi kan levere i
dit område.

Der arbejdes pt. på følgende parametre:
At benytte lokale leverandører og sæsonens
råvarer, for dermed at gøre vejen fra jord til
bord så kort som mulig.
Vi laver mad fra bunden, af friske råvarer.
Derfor opstår der også nemt en masse spildprodukt i form af skræller, skrog og lign.

Tapasanretning med 5 slags samt hjemmebagt brød og smør

144 kr.
pr. pers.

Her benytter vi f.eks. æbleskrog i dressinger,
peberfrugtstokken i gryderetten, brød til
croutoner og broccolistokkens vitaminrige
midte i salaten, for blot at give nogle få
eksembler.
I samarbejde med vores kunder, retter vi
mængderne af mad til hen af vejen, for at
ramme så præcist som muligt og derved
undgå for meget madspild.
Vi affaldssorterer således at bioaffald
(madaffald) kan blive genanvendt og pap
ligeså. Desuden benyttes der kun begrænset
engangsemballage.

Smørrebrød

24 kr.
pr. stk.

Co2
På vores frokostportal vil man i fremtiden
kunne finde oplysninger om, hvor meget
CO2, der bliver udledt afhængig af den
menu, man har bestilt.

460 kr.
Konditorkage til 30-40 personer

Møder, gæster og kurser
Hos virksomhederne kan der være behov
for forplejning i forbindelse med receptioner, udflugter, kurser, personalearrangementer, møder samt besøg af gæster eller
samarbejdspartnere.
Møder med et multikulturrelt islæt hvor
menusammensætning skal tilpasses den enkelte. Ligesom virksomheden kan have mødedeltagere, der har ønsker om specialkost.
Hos Maria’s Deli kan man altid få en couvert tilpasset den enkelte mødedeltager.

Vi kan f.eks. levere:

Ekstra forplejning

Lette anretninger til stående buffet.

Når I har brug for ekstra forplejning i
forbindelse med receptioner, udflugter,
kurser, personalearrangementer, møder eller
besøg af gæster og samarbejdspartnere, så
kan i få det leveret det sammen med jeres
firmafrokost.

Mange hensyn
Der kan være mange hensyn, at skulle tage,
hvor menusammensætning skal tilpasses
den enkelte.
Der er stor forskel på om I har en
personalegruppe der skal på udflugt med en
lækker frokost eller om I får besøg af en vigtig samarbejdspartner I gerne vil kræse om.
Derfor tilbyder vi også en bred vifte af lækre
retter til mange forskellige begivenheder og
arrangementer.
Disse kan også leveres så de passer til
arrangementet. F.eks. i engangsemballage
eller på moderne keramik.

Buffetanretninger med frisklavede
delikatesser og hjemmelavede specialiteter.
Buffet med lune retter, salater, pålæg, hjemmebagt rugbrød og madbrød.
Brunchbuffet.
Tapasbuffet.

Buffet efter årstid, tema eller begivenhed.
Platter/ tapas .
Kuvertanretninger både på engangsservice
eller moderne keramik.
Uspecificeret smørrebrød, luksus smørrebrød og moderne smørrebrød.
Måltidssandwich og fingersandwich.
Stjerneskud.
3-retters festmenu.
Dessertbord.
Store pyntede konditorkager og
lækre bradepandekager
Fade med udskåret frugt og blandede
nødder.

Så nemt er det
Som kunde får du et login til vores bestillingsportal. Her kan du nemt og enkelt bestille de
antal frokostportioner du måtte behøve.
Det er også her kunden kan bestille gæstemad, smørrebrød, kage eller lignende.
Har du brug for sparring eller et helt andet
ønske end det der er listet op her, så tag endelig kontakt til os.

Hvad kræver det
Når I modtager maden er det pænt anrettet
og klar til at servere.
Den varme mad leveres i termokasser.
Når maden er spist, vasker i fade mv. op og
stiller det samlet, der hvor chaufføren afleverer maden, så chaufføren kan tage det med
tilbage.
Senest fredag kl. 11.00 taster i det antal frokoster i ønsker leveret den efterfølgende uge.
Gæstemad kan bestilles indtil dagen før kl.
12.00.
Skulle der opstå en situation med uventede
gæster eller flere medarbejdere på job end
først antaget, så ringer i blot til os, og vi vil
forsøge at finde en løsning på jeres behov.
Vær opmærksom på at der gælder særlige
momsregler i forbindelse med gæsteforplejning, møder og kurser
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Priseksempler
Gæstebespisning og mødeforplejning
Uspecificeret smørrebrød		

24 kr. stk

Moderne smørrebrød		

29,6 kr. stk.

Måltidssandwich af
hjemmelavet italiensk brød

48 kr. stk.

Tapasanretning 5 slags.
Serveret med hjemmebagt
brød og smør			

144 kr./kuvert

Stjerneskud frokost		

70 kr. stk.

2 slags salat med fyldt
kyllingebryst (kold)			
2-3 slags dip og brød		
128 kr./kuvert
Priserne er ex. moms

Kontakt os:

Tlf: 22665051
Mail: info@marias-deli.dk

Find os på de sociale medier:
Facebook:
https://www.facebook.com/mariasdelidk/
Instagram:
https://www.instagram.com/mariasdeli_ikast

Besøg vores website:
https://marias-deli.dk/

