
Dagens højdepunkt  
bliver frokostpausen

GLADE KUNDER SIDEN 2005

Siden 2005 har Stubbs Frokostkøkken leveret catering og frokostordninger til erhvervslivet i Aarhus og Østjylland, og for os stopper ambitionen ikke 
ved mætte maver. Med nøje udvalgte råvarer og vedvarende fokus på kvalitet garanterer vi dig og dine kolleger en lækker oplevelse, som på ingen 
måde tåler sammenligning med en almindelig frokost.

Med en High-End frokostordning fra Stubbs Frokostkøkken 
er du og dine kolleger garanteret kvalitet og variation, hver 
eneste dag!

Med nøje udvalgte råvarer og vedvarende fokus på kvalitet 
garanterer vi dig, dine kolleger en lækker oplevelse, som på 
ingen måde tåler sammenligning med en almindelig frokost.

I får en varm ret, færdig salat med dressing, to slags pålæg, 
vores eget rugbrød og fuldkornsbrød samt kage en gang om 
ugen. Vi tilbyder også mulighed for fravalg af f.eks. fisk eller 
tilkøb af salatbar, vegetarretter, osteanretninger mv.

EKSEMPLER PÅ FROKOSTMENUER

DAG 1 

•   Kalkunterrin, bagte løg og brøndkarse
•   Gravad laks, dild og asparges
•   Grillkølle med nye kartofler
•   Udvalg af dagens salater
•   STUBBS koldhævede økologisk  
     hvedebrød og softkerne rugbrød

DAG 2

•   Sprængt oksespidsbryst, peberrod  
     og syltede agurker
•   Lakserilette, dild og syrlige rødløg
•   Oksekødslasagne med mozzarella
•   Udvalg af dagens salater
•   Vores gode ost med passende tilbehør
•   STUBBS koldhævede økologisk 
     hvedebrød og softkerne rugbrød
 

“
Tusind tak for mad – det er altid 
en dejlig frokost, som vi nyder 
hver gang.

LINE JUHL MADSEN

kontorkoncept



2 ugers uforpligtende 
prøveperiode 
Prøv en frokostordning med fokus på kvalitet, velsmag, 
friske råvarer, økologi og dyrevelfærd. 

Stubbs High-end Frokostordning tilbyder en prøveperiode
på 2 uger inden indgåelse af kontrakt. 

Er Stubbs High-end Frokostordning det rette køkken  
for din virksomhed, indgår vi en fast frokostaftale med  
en fast daglig levering fra mandag til fredag – direkte til  
din virksomhed.

For mere info eller bestilling – kontakt venligst  
Agnete Stubbs på tlf.: 22 76 53 67

PRISER VED FAST  
FROKOSTORDNING
 
•   12-20 kuverter: kr. 52,-
•   21-40 kuverter: kr. 48,-
•   41+ kuverter: kr. 46,- 

Priser er ex moms og kørsel. Vi leverer  

minimum frokost til 12 kuverter.

“PIA FRANCK JØRGENSEN

Platon

Kæmpestor ros fra os alle her i  
Platon. Det er fantastisk lækker  
mad. Ingen frokostleverandør  
har holdt så længe i vores ordning 
som Stubbs Gastronomi.

ADRESSE

Stubbs Gastronomi

Mossøvej 2

8240 Risskov

Designed by Grobowski

KONTAKT 

Tlf. 22 76 53 67

info@stubbs.dk

stubbs.dk

MEDARBEJDERRABAT
Alle medarbejdere får rabat ved 

private bestillinger


