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Adapts härliga boxar

Adapts boxar
Dela upplevelsen med kollegorna hemma!
En gest till deltagare, medarbetare eller talare kan verkligen förhöja upplevelsen av ett välarbetat digitalt
event, vare sig det rör sig om sändning eller inspelning. Det gäller att produkten håller hög kvalitet hela
vägen ut till slutkunden och det ordnar vi!
Med våra noga utvalda delikatessprodukter har du möjligheten att beställa eller kombinera ditt alldeles
egna lyx-paket fylld med godsaker. Mot ett kostnadstillägg erbjuder vi specialdesignade paket med
önskad färgkombination på godsaker för att göra lyx-paketet ännu mer utmärkande.
Paketet kan beställas till studion eller budas till externa deltagare vid behov.

Snackpåsen
160kr

Charkboxen
220kr

Energikicken
160kr

Ost- och chokladlådan
185kr

• Rotfruktschips eller portvinschips
med parmesanost

• 3 sorters korv/skinka

• ”Världens saltaste lakrits”

• 3 sorters ost

• 2 sorters ost

• Marmelad & kex

• Grekiska oliver

• Marmelad & kex

• ”Världens saltaste lakrits”

• Grekiska oliver

• Franska krämiga chokladtryfflar
med havssalt

• Handrullade praliner:
Mörk choklad & passionsfrukt,
Baileys & mjölkchoklad,
jordgubb & vit choklad.

• Herrgårdscider

• Kaffe smaksatt med Irish cream

• Energidryck med spännande
smak

• Energidryck med spännande smak

• Marconamandlar
• 3 sorters handrullade praliner
• 3 sorters franska krämiga
chokladtryfflar
• Herrgårdscider

* Postas? Kom ihåg att vi behöver
10 dagars varsel.

Adapts Engagerande paket
Vi på Adapt tror att engagerade medarbetare presterar bättre resultat och känner en större
sammanhållning på arbetsplatsen. Därför har vi tagit fram Engagerande paket!
Tillsammans med vår noggrant utvalda leverantörer har vi satt ihop ett gäng högkvalitativa
produkter, med ambitionen att just dina kollegor ska känna sig högt uppskattade och engagera
sig i tillagandet av maten, oavsett var de befinner sig.
Tar du chansen att beställa det Engagerande paketet, kan det vara bra att veta om dess långa
hållbarhet. Detta är något som gör det perfekt att postas över hela norden (utom Norge).
Instruktioner medföljer varje paket.

Digital frukost
230kr + frakt

Digital lunch Ramen
270kr + frakt

Sommar-AW
230kr + frakt

Bjud på frukost i samband med ett digitalt möte:

Tar 10-minuter att fixa:

Somrig rosé-AW med dryck och gott tilltugg:

• Iskaffe och energishot

• Vegetarisk soppa med nudlar

• Mousserande alkoholfri rosé

• Karddemummaskorpor, marmelad, granola
och lyxigt te från Lykke Kaffegårdar.

• Kryddpasta

• Cerignolaoliver

• Chiliolja, furikake, grönsaker, svamp & ägg

• Marconamandlar,

• Funkar också fint som förmiddags-fika

• Ätpinnar

• Popcorn med skakkrydda
• Salami & parmesanost

* Postas? Kom ihåg att vi behöver
10 dagars varsel.

Afternoon tea
230kr + frakt

Baka supergoda scones på 15-minuter:
• Bak-mix för 4st scones med russin och torkad aprikos
• Hasselnötskräm och två sorters marmelad gjord på räddad
frukt.

Bakaktivitet
135kr + frakt

Baka kakor och fika tillsammans:
- Kakdeg fryst i ett kylkuvert, som tinar på vägen.
• Varje kakdeg består av tre smaker och den finns i två varianter:
Svenska småkakor & American cookies.

• Två sorters te

* Postas? Kom ihåg att vi behöver
10 dagars varsel.

Välkommen till oss!
www.studioadapt.se

Stockholm
MALIN TANNERGÅRD
Malin@adapt.se
+ 46 709 431 228

