CATERINGBESTILLING
udyld venligst nedenstående spørgsmål, så vi kan sikre dig en god oplevelse

Hvilken dato ønsker du maden?

Hvad tid ønsker du at afhente / få leveret maden?

Ønsker du levering? (150 kr. i Storkøbenhavn)
Ja

Nej

Hvis ja, indtast her leveringsadresse, navn på modtager og et telefonnummer til chafføren:

BESTILLING

Angiv her hvor mange du ønsker af hver salat, og om der skal være ændringer.
Max to ændringer pr. salat. (Grønne ingredienser og toppings kan ikke ændres til kød)

WEGAN (vegansk, gluten - og laktosefri)
Kål & quinoa, Puy linser, sød kartoffel, syltede rødløg , tofu, ristede græskarkerner & frisk
persille. Hertil salsa romesco 89 kr.
Antal

Ændringer

GREENIE 2.0
Spinat & kål, pasta, blomkål, agurk, pastinak, grønne bønner & cashewnødder.
Hertil pesto 95 kr.
Antal

Ændringer
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CRISP

(vegansk og laktosefri)

Kålmix & sorte ris, chili-ingefærsyltedegulerødder, agurk, forårsløg, sojabønner,
cashewnødder, frisk mynte & koriander. Hertil thaidressing 89 kr.
Ændringer

Antal

FAVORITTEN

(laktosefri)

Salatmix, kylling, gulerødder, sojabønner, broccoli
& chiliristede peanuts. Hertil gomadressing 99 kr.
Antal

Ændringer

WILD CHILD
Kål & quinoa, kylling, syltede rødløg, grønne bønner & ko-feta,
Hertil cæsardressing & chiliolie 99 kr.
Antal

Ændringer

NORDIC
Salatmix, perlebyg, rødbede, syltede æbler, pastinak, gedefeta,
broccoli & ristede græskarkerner. Hertil svampecreme 95 kr.
Antal

Ændringer

FARMER
Salatmix, pulled pork, syltede rødløg, søde kartofler, sojabønner,
broccoli & croutoner. Hertil chiliolie & urtedressing 99 kr.
Antal

Ændringer

Wedo | Halmtorvet 21 | 1700 København V | wedogreens.com

CÆSAR
Rominesalat, kylling, Grana & croutoner
Hertil cæsardressing 99 kr.
Ændringer

Antal

OMEGA

(gluten - og laktosefri)

Quinoa & spinat, varmrøget laks, broccoli, forårsløg, semitørrede tomater & ristede
græskarkerner. Hertil fransk dressing & chiliolie 99 kr.
Ændringer

Antal

BØF BEARNAISE

(Laktosefri)

Romainesalat, okseinderlår, haricots verts, syltede rødløg,
tomater & croutoner. Hertil estragondressing 99 kr.
Ændringer

Antal

SÆSONENS SALAT

Ændringer

Antal

WEDO CARE SALAT
Antal

(Se Wedogreens.com for indhold)

(Se Wedogreens.com for indhold)
Ændringer

NOTER SAMLET ANTAL SALATER
Antal
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Hvordan skal salaterne pakkes?

Individuelle bokse

Store alufade

Skal dressingen?

Blandes i salaten

Komme ved siden af

Skal toppingen?

Blandes i salaterne

Komme ved siden af

Ønsker du brød til din bestilling?
Ja

Nej

Hvis ja - vælg antal og hvilken slags brød du ønsker
Rugbrødsbolle 16 kr

Foccacia 16 kr

Ønsker du dessert til din bestilling?
Ja

Nej

Hvis ja - vælg antal og hvilken slags du ønsker
Romkugler 20 kr

Raw bites 20 kr

Chokolademousse 30 kr
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Ønsker du ekstra - vælg antal og hvilken slags du ønsker
Kyllingspyd m. satay 20 kr

Wedo falafel (3 stk.) 25 kr

Kyllingspyd m. hoisin 20 kr

Ønsker du spread eller tapanader - vælg antal og hvilken slags du ønsker
Pesto (100 gr) 25 kr

Hummus (100 gr) 25 kr

Salsa romesco (100 gr) 25 kr

Ønsker du engangsbestik og servietter?
Ja

Nej

FAKTURERINGSOPLYSNINGER
Navn/firmanavn:
Adresse:
CVR-nummer:
Mail til faktura:
Tlf:
Kontaktperson:

TAK FOR DIN BESTILLING
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