Catering och helgpaket

NuuK Nyheter

Nu öppnar vi upp för
möjligheten att kunna
beställa cateringmat
från NuuK.
Guy har lång och bred erfarenhet
av alla sorters catering – allt från
privata mindre middagar till stora
evenemang, bröllop och fester.
Han har drivit eget i många år och
har lagat mat till allt från Bukowskis
till Polarprisfesten.
Nu vill vi erbjuda alla i huset
möjligheten att beställa mat via
NuuK. Det kan vara till en lite mindre eller lagom stor tillställning.
Många går inte ut på restaurang
just nu och detta kan vara ett fint
alternativ att få umgås med god
mat utan att behöva laga allt själv.

Hur går det till?
Beställning önskar vi senast en
vecka i förväg för att hinna ta hem
varor och tillaga allt gott. Boka gärna
en tid med Guy och prata igenom det
hela personligen så komponerar han
en meny utifrån önskan och budget.
Han önskar inga mejl om detta utan
personligt möte.
Vi erbjuder i nuläget endast mat och
ingen personal. Men skulle det vara
något särskilt kan ni alltid prata med
Guy om kontakter eller tips.
Det går även att fråga Guy och Elin i
Nuuk om sista minuten upplägg. Finns
det tid och varor är de flexibla i mån
av möjlighet.
Inom kort kommer NuuK också att erbjuda helgpaket (middag/lunch) i olika
storlekar – att köpa med sig hem på
fredagar. Redan nu kan du köpa
NuuKs egna bröd och annat gott.

- VET DU ATT MAN NU KAN
BESTÄLLA CATERING
MAT I NUUK?

With love from Nuuk

Catering och helgpaket

NuuK Nyheter
- VET DU ATT MAN NU
KAN BESTÄLLA CATERING
MAT I NUUK?
-ÄR DET SANT!

HUR GÅR DET TILL?

- PRATA MED GUY ,
PERSONLIGEN SÅ KAN HAN
KOMPONERA UTIFRÅN
ÖNSKEMÅL OCH BUDGET.

-AHA OKEJ VAD TREVLIGT.
DET LÅTER JU TOPPEN.

- KOM BARA IHÅG ATT
GÖRA DET EN VECKA I
FÖRVÄG. SÅ DE HINNER FÅ
HEM ALLT GOTT SOM SKA
TILLAGAS.
With love from Nuuk

