Mattjänst
Ströms Catering
Utför matleverans: Öster, City Söder
Levererar: Kylda lunchlådor
Underleverantör: Vi levererar själva
Språkkunskaper:

(förutom svenska) Engelska

Matleverans från
Restaurang/kök
Vi lagar svensk husmanskost. Både kött, fågel,
fiskrätter och vegetariskt. Vi levererar kylda
lunchlådor måndag till fredag varje förmiddag.
På fredagen levererar vi också de lunchlådorna
som gäller för helgen. Då medföljer en dessert.
Att vi varje dag ska leverera mat till dig som är
näringsrik och smakar gott är väldigt viktigt
för oss och vi tar tacksamt emot kritik, både
bra och dålig. Vi vill att våra kunder ska vara
nöjda med både mat och leverans.
Vi levererar alltid sallad i eller bredvid maten
beroende på maträtt, förutom då det serveras
soppa. Då levererar vi pannkaka med sylt som
dessert.

Kontakt
Ströms Catering
www.stromscatering.se
Kontaktperson: Caroline och Jonas Tysell
Telefonnummer: 019-45 20 09
E-post: info@stromscatering.se
Fridstavägen 16
715 94 Odensbacken

Välkommen till Ströms catering!
Vi i Ströms kök älskar att laga mat.
Att våra råvaror är av god kvalité och gärna från trakten betyder mycket för oss.
Vi handlar vårt kalvkött från Ärnebäcks gård vid Sörmlandsgränsen och kravmärkt nötfärs
från Rynninge gård i Stora Mellösa. Potatisen handlar vi från LEV och ofta är det potatisen
som odlas i Östernärke som vi tillagar i våra grytor och ugnar.
Att tillaga maten från grunden är något vi brinner för och gör ofta sylt, gelé och chutney
själva. Vi är också noggranna med att källsortera för en hållbar framtid.
Allt i vårt kök handlar om god, vällagad mat som tillagas med glädje.

Trygghet/Bemötande
För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dig som gäst har vi dokumenterade rutiner. Hos oss
ska du alltid känna dig vänligt bemött och få svar på dina frågor.

Kontinuitet
I köket arbetar Jonas och Caroline med personal. Vi levererar mat till företag, bröllop och
andra både små och stora tillställningar.

Kompetens
Vi har utbildning och erfarenhet inom kök och levererar kontinuerligt både luncher och
festmat.
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