
* FRUKOST *  
12  P O RT I O N E R  

Rejäla frukostmackor att börja dagen med.

ÄGGMACKA (4 st)  
äggsallad, rostad inlagd paprika, sallad [veg.]

LAX (4 st)  
cream cheese, gravad lax, rödlök,  

gurka & spenat

PASTRAMI SANDWICH (4 st) 
pastrami, cheddar, saltgurka,  

french senap

Pris 960:- ex. moms

* LUNCHBOX * 
12  P O RT I O N E R 

Mackor för en bättre lunch.

TURKEY (4 st)  
rökt kalkon, senapsmajonnäs, äpple,  

cheddar, sallad

ITALIAN HOAGIE (4 st)  
salami, mortadella, skinka, oliver, paprika, lök, 

ugnsrostad tomat, ost, olivolja, vinäger

EGG N’ CARROT (4 st)  
cream cheese, 7,5-minuts-ägg,  

smör & sesamglacerade morötter, picklad  
rödlök, spenat [veg.]

Pris: 960:- ex. moms

* VEGGIEBOX * 
12  P O RT I O N E R 

Välkomponerade vegetariska mackor. 

MUSHROOM (4 st)  
bbq-bakade champinjoner, syrlig kålsallad [veg.]

BEETROOT (4 st)  
rostad rödbeta, cream cheese, fetaost, fänkål i 

senap, vårlök [veg.]

EGG N’ CARROT (4 st) 
cream cheese, 7,5-minuts-ägg, smör & sesam- 

glacerade morötter, picklad rödlök, spenat [veg.]

Pris: 960:- ex. moms

* YOUR SELECTION *  
MINST ANTAL 10 ST. 

Kombinera din egen blandning!

Styckpris 85:- ex. moms

kontakt@pomsmackor.se 
www.pomsmackor.se

POMSmackor
poms_mackor

Vi finns på Malmö Saluhall
– välkommen till Gibraltargatan 6. 

Lägg din beställning på  www.pomsmackor.se/catering

Beställ prima mackor på dagsfärskt surdegsbröd till lunchmötet, konferensen 
eller AW:n. I våra lådor hittar du något för alla smaker – samtliga innehåller tre 
olika sorter (varav minst en vegetarisk) och fyra stycken mackor av varje sort.

VÄ N L I G E N  N OT E R A

Vi behöver din beställning 24 timmar 

innan önskad leverans. För utkörning 

inom Malmö tillkommer 150 kronor i 

leveransavgift.

Är du intresserad av ett annat upplägg  

så löser vi självklart det. Hör av dig till  

kontakt@pomsmackor.se så skräddar- 

syr vi något tillsammans.

A N D R A TA N K A R ?

SIDEORDERS & DRYCK  
priser ex moms

 Picklad gurka ..........................................8 kr
 Surkål...................................................... 12 kr
 Coleslaw ................................................. 12 kr

 Mineralvatten ........................................ 17 kr
 Coca cola ................................................ 17 kr
 Cola zero ................................................. 17 kr

CATERINGMENY

Välkommen med din beställning! 


