En perfekt avslutning på en lyckad fest eller ett kundevent, en korv med bröd
serverad av en riktig korvgubbe! Vi kan erbjuda paketlösning med bl.a.
•
•
•
•

traditionella korvvagnar med grillkorv och varmkorv (även andra korvar)
korvgubbe i stilren kockuniform
parasoll över korvvagnen
papperskorgar, sopsäckar, burksamlare…

Vi använder oss av Specialcharks goda och fina korvar som tex;
Grillkorv
Varmkorv
Lammkorv
Chorizo
Bratwurst
Cabanoss
Vildsvinskorv Gyllengalte

20kr/st exkl. moms
20kr/st exkl. moms
32kr/st exkl. moms
32kr/st exkl. moms
32kr/st exkl. moms
32kr/st exkl. moms
32kr/st exkl. moms

Upplägget är, minimum 200 korvar x 20:- exkl. moms (4000:-) med bostongurka,
majonnäsgurka, rostad lök, senap, ketchup och vår egna goda räksallad, vill man ha lite
finare korvar som lammkorv, chorizo, bratwurst, vildsvinskorv kostar de 32:- exkl. moms/st.
Vi kan blanda olika korvar, vi tar alltid med oss vegokorvar och glutenfritt korvbröd.
Korvvagn och korvgubbe.

Hamburgerevent
Vi har skapat flera grillevent hos företag där man ville visa extra uppskattning till personalen.
Så som tex att bjuda på en äkta grillad lunch hamburgare.
Vi kommer till er med grillvagn och kock.
150gr Hamburgare, vi använder oss av Nacka Köttprodukters fina hamburgare,
serverar den med bröd, ost, sallad, lök, tomat, saltgurka, senap, ketchup
och vår egna dressing.
Pris 60kr/st exkl. moms, minimum 80 st.
180gr Högrevsburgare, Nacka Köttprodukters prisbelönta Angusburgare, serveras med
bröd, pepper Jack cheese, sallad, lök, tomat, saltgurka, senap, ketchup och
vår egna dressing.
Pris 80kr/st exkl. moms, minimum 60st.
Gyllengaltes Pulled Pork Burger, med bröd, coleslaw, picklad rödlök och kvartad saltgurka.
Pris 60kr/st exkl. moms, minimum 80 st.
Är ni intresserade av annat på grillen än korv och hamburgare?
Titta gärna in på vår hemsida och se alla menyförslag , eller beskriv vad och hur
ert event ser ut , så kan vi tillsammans ta ut den bästa lösningen.

Vårt .ena.te till.kott .om cateringevent...

Nattkörd Högrevschili serverad i bowl med gräddfil, nachos och surdegsbröd.
Pris 60kr/portion exkl. moms, minimum 80 st

Besök gärna vår special sida på www.gyllengalte.se, för B.B.Q och Grillevent BBQ Catering,
där vi har specialiserat oss på att ta våra korvvagnar och/eller grillvagnar ut till kunden för en
unik upplevelse.
Vi arbetar främst i Stockholms området, men var du än finns, vid intresse använd
kontakta oss funktionen, berätta vad du är ute efter, när i tid och var du finns så gör vi
vårt bästa för dig och tar fram ett prisförslag. Vi kommer gärna ut på plats för ett möte.
Eller ring oss direkt på mobil 070 4541827 eller 070 7158898.

Prislista exkl. moms
Korvgubbecatering med tillbehör
Grillkorv
Varmkorv
Lammkorv
Chorizo
Bratwurst
Cabanoss
Gyllengalte vildsvinskorv
Hamburgercatering 150gr, med tillbehör
Högrevsburgare 180gr, med tillbehör
Gyllengalte Pulled pork burger med tillbehör
Högrevschili med tillbehör
Dryck, diverse läsk på burk
Kaffe
Popcornmaskin med tillbehör

4000kr, minimum 200st
20kr/st
20kr/st
32kr/st
32kr/st
32kr/st
32kr/st
32kr/st
4800kr, minimum 80st
4800kr, minimum 60st
4800kr, minimum 80st
4800kr, minimum 80st
10kr/st
5 kr/kopp
700kr/cateringtillfälle

Följ oss gärna på,

Gyllengalte AB, Ellen Keys Gata 64, 129 53 Hägersten | www.gyllengalte.se

