POLYKROMcatering
Oslo plads 1
2200 kbh ø

telefon: 2649 6059

catering opgaver
til private, det
offentlige såvel som til
firmaer.

www.polykrom-café.dk/catering
catering@polykrom-café.dk

POLYKROMcaterring specialiserer sig
i catering opgaver, til både erhverv og
private.
vi leverer mad i forskellige stilarter, alt
fra dim sum, vildt buffetter, overdådelige brylluper, samt til receptionen for
dit nye produkt.
Polykrom har til huse på Osloplads, i
kælderen til den frie udstillings bygning, hvor vi til dagligt servicerer
kunst bygningens besøgende og ansatte.

psst….
bedst af alt er at du slipper for opvasken.

Polykrom er yddermere søster restaurant til ferment i studiestræde, som var
blandt de første til at servere ramen og
andre asiatiske specialitter til det sultne danske folk.
POLYKROMcatering er med andre ord
her for at hjælpe dig; med alle dine
catering behov. store som små.

polykromcatering
firma lunch—receptioner—private selskaber

FIRMA FROKOSTEN

CATERING PÅ VORES MÅDE

sandwichen & dagens ret

København har et utal af catering firmaer. alle
med hver deres speciale.

til firmaet hvor frokosten, er blevet lidt for
ensformig.
POLYKROMcatering tilbyder jer den komplette
løsning hvor vi leverer hver dag, eller blot til de
udvalgte dage hvor i har lyst til noget helt nyt og
specielt. Alt dette til priser ned til 40kr incl.
moms.
har i brug bare for bare en sandwich så giv os et
ring eller en mail, mon ikke vi kan klare det
også.
minimmum levering 5 couverter.
priser fra 55 incl. Moms

RECEPTIONEN.
brug for lidt mad til din reception, så er
vi leverings dygtige I en masse forskellige
løsninger. både til den stående, hvor
ønsket er lidt små hapsere, samt til
receptionern der kræver lidt ekstra mad.
af vores receptions venlige specialiteter
er her et lille udpluk; har du lyst til noget
helt andet, så lad os snakke.

SPECIALITETER & DELIKATESSER
POLYKROMcatering har en lang række
specialiteter og delikatesser. alt fra speciel
importeret te... til vores egen hjemmelavede sild.
syltede produkter og vores egne fermenterede
produkter.
alt er lavet fra bunden og tager den tid det tager.
Spørg os hvad vi har netop nu, eller endnu bedre
giv os jeres ønsker og så ser vi om vi kan hjælpe.

hos POLYKROMcatering skiller vi os lidt ud.
vi er begge fra den gamle skole, har erfaring
fra det meste af verdenen. Vi forsøger at bruge
så meget økologisk så muligt, men det er ikke
et krav for os, det vigtigste er dyrevelfær og
velsmag.
har du nogle specielle ønsker? så giv os
endelig et ring - vi er til at snakke med.
alternertivt kig ned I kælderen på oslo plads
og få svar på dine spørgsmål.
For eksempler på menuer, klik ind på vores
hjemmeside.

vi håber at lave mad og servere for jer snarest.
mvh
Peter & Robert

BAO—den lille dampede asiatiske bolle
med fyld af fermenteret kimchi, saltede
agurker samt dit valg af protein.
CROUSTINI—den italienske. grillet brød
smurt med solmoden tomat kompot, og
toppet med forskellige delikatesser.
SMØRREBRØD—små med et moderne
tvist, som alt andet selvfølelig lavet I
hånden.

der vil løbende blive søsat nye produkter. Følg os på polykrom-cafe.dk

