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Adapts Sommarmeny

Adapts frukostpaket
100 :-

Adapts ﬁkapaket
100 :-

Adapts AW-bricka
150 :-

Börja dagen på topp med Adapts frukostpaket!
Detta paket innehåller nybakade frallor,
apelsinjuice, yoghurt med müsli och en fräsch
fruktmix.

Poké Fikapaketet innehåller färskt ﬁkabröd, kakor
och sötsaker för den goda ﬁkastunden under ert
digitala event.

AW-paketet innehåller en blandning av chark,
chips, kex, vindruvor och oliver. Passar perfekt för
en lyckad avslutning på veckan eller sändning.

Per paket ingår:
Kaffe/Te
Apelsinjuice
Yoghurt m. müsli
Nybakad fralla från konditori • 1 fruktmix

Per paket ingår:
Kaffe/Te
Färskt ﬁkabröd
Kaka
Sötsak – Tryfflar/Fudge
Frukt/bär (förmiddagen)
Grönsaksstavar m. hummusdipp (eftermiddagen)

Per paket ingår:
Blandade oliver
Charkbricka
Ostbricka
Surdegskex och chips • Vindruvor
Kontakta studiovärden vid frågor och önskemål.

Adapts färska sallader
180 :-

Oavsett om du gillar den matig, hälsosam, lätt
eller mycket extra mycket dressing är en sallad
alltid en god idé.
Räksallad med avokado
Avokadosallad
Ceasarsallad
Kycklingsallad
Laxsallad

Adapts Poke Bowl
180 :-

Poké uppstod som en enkel ta tillvara-idé bland
hawaiianska ﬁskare. De ﬁskbitar som blev över av
dagens fångst marinerades och lades på en
bädd av ris.
Rätten har en grund av marinerad lax, fräscha
grönsaker och ris. Hos oss kan du även välja
mellan lax, tonﬁsk, kyckling, vegetarisk och även
tofu.

Adapts varma lunch
180 :-

Lunchmenyn är tillgänglig en vecka innan
eventdagen, fråga oss för mer info.
Dagens varma lunch
Val av kött, ﬁsk eller vegetariskt

* Dessa lunchalternativ kommer i
individuella lunchboxar

Adapts Buffé
Dela en underbar smakupplevelse med
era kollegor!
Låt oss presentera Adapts nyaste tillskott i vår catering – Adapts Buffé!
I ett nära samarbete med lokala restauranger har vi noggrant valt ut fyra olika buffé alternativ vi tror
kommer passa just er!

Buffé beställs för minst 8 personer och priserna är per person

Nordiska Buffén
195kr

Varmrökt lax med örtmajonnäs,
syrad lök och dill
Västerbottenpaj på pinne med
citroncreme, gräslök och dill
Krämig potatissallad med kapris, lök,
rädisor och örter
Grönsallad med hyvlade primörer
och balsamvinaigrette
Bröd och smör

Rostbiff med pickles, remouladsås
och rostad lök 30:- p/p
Rensteksstubbe i tunnbröd med
färskost, pepparrot och gräslök 30:-

Libanesiska Buffén

Veckans varma Buffé

Adapts Klassiska buffé

195kr

195kr

Marinerade kronärtskockor
Tomat och vitlöksmarinerad
kycklinginnerﬁlé med persilja
Bulgursallad med lök, tomat, citron
och persilja
Hummus
Mhamara (paprikaröra med rostade
valnötter)
Vitlöksyoghurt
Grönsallad
Libabröd

Menyn ändras varje vecka, vänligen
fråga för veckans alternativ.
Val mellan kött, ﬁsk eller vegetarisk.

Ostronskivlinglasagne
Lasagne lammfärs
Krämig Fiskgryta
Rödbets-och halloumibiffar
Sotad Tofu med glasnudelsallad
Köttbullar (L,G)

195kr

Falafel 30:- p/p
Tonﬁskröra med cornichons, lök och
persilja 30:- p/p

Minimum fyra/rätt
Vegetariskt/allergivänligt alternativ
går att beställas vid önskemål

Tillbehör ingår
Minimum fyra/rätt
Vegetariskt/allergivänligt alternativ
går att beställas vid önskemål

* Minimum beställning är 8
personer

Välkommen till oss!
www.studioadapt.se

Stockholm
MALIN TANNERGÅRD
Malin@adapt.se
+ 46 704 568 500

