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Vi tillagar allt med omsorg och med
det bästa säsongen har att erbjuda.
Så långt det är möjligt använder
vi ekologiska råvaror och vi är stolta
över vår Svanenmärkning.
JAN GREN, KÖKSMÄSTARE

MER SMAK.
Nu är vår Deli på Piazzan dubbelt så stor.
Här serverar vi välkomponerad mat,
sallader och smörgåsar från det egna köket.
Vi bakar och tillagar allt med stor omsorg –
och med det bästa säsongen har att erbjuda.
Du kan äta här, köpa med dig till kontoret,
eller ta med dig färdiglagad middag hem.
Varmt välkommen.

FRUKOST, LUNCH
MITTIMELLAN

&

Ta med vår frukostpåse till kontoret
med smoothie, juice, kaffe och en god smörgås!

Frukostpåse med smoothie, juice,
kaffe och smörgås kan du köpa med
dig från 07.45!

I vår Deli kan du komponera din egen sallad,
välja dagens soppa med nybakat bröd eller
köpa med dig färdiglagad lunch. Till lunch på
Piazzan serverar vi alltid tre rätter husmanskost,
varav en vegetarisk och en fiskrätt.
Varje eftermiddag dukar vi upp en
kakbuffé på Piazzan. Kom förbi på en fika –
vi har kaffe för alla smaker.

MIDDAG, DESSERT
DELIKATESSER

&

I Delin hittar du utvalda dessertostar och hängmörat
kött av bästa kvalitet. Prova en saftig New York Strip
med en god sallad. Och dagsfärskt bröd med lite
olivolja och flingsalt. Du kan också köpa med dig
färdiglagad middagsmat, bröd och andra delikatesser
från vårt eget kök.

Tips! New York Strip är en tjockare entrecote där man
lämnat fettkappan kvar för att köttet ska bli saftigare.
Gnid in köttet i salt och peppar och stek några minuter
på hög värme. Servera med en god sallad!

ps. Vi hjälper dig gärna med presentkorgar för alla tillfällen –
prata med oss så ger vi förslag på innehåll och priser.
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ÖPPET: Mån–fre 07.45–15.30
Förbeställ på 08–700 45 47 eller mejla din
beställning till restaurang@wtc.se

