
En TREAT til personalerne
”Sammen hver for sig…”

Levering af frokost eller eftermiddagshygge lige til 
døren…

-også på medarbejderens privatadresse

-levering i HELE DANMARK (dog kun brofaste øer)



Servering ved skærmen
Portionsanrettet
COVID19-venligt
Høj kvalitet

Hvad gør man…?
• Når årets personalearrangementer er aflyst, og man 
stadig gerne vil lave hygge, mødes og belønne 
medarbejderne?
• Hvis man skal fejre: – ”her går det godt”,  
ordretilgang, et jubilæum ect. 
• Når det er længe siden man har haft fredagsbar, og 
savner det sociale. Fysisk eller virtuelt. 



Flere pakker:
- Eksklusiv frokost
- Eftermiddagsknas
- En pakke som vi
sammensætter i 
fællesskab

Hvad kan vi hjælpe med…?
• Levering af frokost eller eftermiddagsknas til 
virksomheden eller medarbejdernes privatadresse
• Mød hinanden i virksomheden eller virtuelt, og nyd 
en eftermiddagssnack eller en god frokost
• Sammensætning af pakker med indhold efter jeres
ønske



Eftermiddagsknas & 
portvin

• Eksklusiv pakke – hjemmelavede søde sager, snacks og portvin:
• Ølpølse fra vores lokale slagter
• Saltede mandler
• Tapenade og knækbrød
• Cookies: choko-kager
• Udvalg af petit fours:

• Hvide chokobrud med pistacie og krokant
• Kransekage toppe
• Toblerone 

• Grissini med rosmarin og havsalt
• Biscotti

Portvin: Ramos Pinto (½-flaske)*

Leveres i kurv  eller kasse – Portionspakket helt ned til 1 kuvert
Pris:
- Til 4 person  pr. pakke – pris pr. person kr. 245,-
- Til 2 personer pr. pakke – pris pr. person kr. 325,-
- Til 1 person pr. pakke – pris pr. person kr. 445,-

* Alternativt kan der laves en kasse uden alkohol



Frokost: 
nem ”saml selv”

Nydes hjemme ved skærmen eller i virksomheden
Et kvalitetsprodukt med danske og lokale råvarer
• Hvide høstsild – græskar-appelsin creme – capers – løg – dild

• Saml-selv smørrebrød m/ æg, rejer, estragonmayo og sprøde chips

• Saml-selv smørrebrød m/ hønsesalat, svampemayo, sprød skind

• Lille leverpostej – bacon – svampe – rødbede

• Måltidssalat – Rød og grøn kål, braiseret øko gris, tørrede tranebær, salte græskarkerne, 
solbærvinaigrette og crumble af sprøde svær.

• Vanilje pannacotta, mango/passionscoulis, brændt hvid chokolade og nøddekrokant

• Udvalg af oste og knækbrød 

• Brød + smør

• Hertil drikkevarer*
• Snaps (5 cl) 

• 2 øl: lys og mørk (2 x 30 cl)

• 1 koldpresset most (25 cl.)

Leveres i kurv  eller kasse – Portionspakket helt ned til 1 kuvert
Pris:
- Til 4 person  pr. pakke – pris pr. person kr. 375,-
- Til 2 personer pr. pakke – pris pr. person kr. 475,-
- Til 1 person pr. pakke – pris pr. person kr. 595,-

* Alternativt kan der laves en kasse uden alkohol



Q&A
• Overvejende danske og lokale råvarer* af høj kvalitet

• Øvrige ønsker til pakkernes indhold inkl. muligheden for en personlig hilsen til hver medarbejder, klarer vi individuelt ved hver bestilling

• Alle retter er portionsanrettet – til 1, 2 eller 4 gæster
• Tallerkner, bestik, glas mm er i udgangspunktet ikke en del af pakken 
• En beskrivelse af serveringerne medfølger

• Lækker og indbydende indpakning – COVID19-venligt
• Kurve, kasser og indpakning skal IKKE retur til Cafe Hack
• Alle produkter leveres i kurve/kasser 

• Specielt for frokosten:
• Retterne er klar til at spise når den leveres, der er IKKE tale om en masse køkkenarbejde for den enkelte medarbejder – før middagen kan nydes
• Adgang til en ovn, idet en af retterne med fordel kan lunes inden den nydes 
• Minimumbestilling er 20 stk. pakker

• Specielt for eftermiddagssnacks:
• Når pakken bestilles til mere end 1 gæst pr. kurv, skal drikkevarer og tapenade deles mellem gæsterne. Med mindre andet aftales/bestilles

• Alle priserne i materialet er ekskl. moms og levering

• Levering:
• Levering til en virksomhedsadresse i Aarhus er fragtfri
• Levering til medarbejders privatadresse – i hele landet, dog kun brofaste øer - pris kr. 95,- pr. kasse

*Enkelte produkter – herunder vine er ikke danske


