
SPICYCatering!
VI FIXAR CATERING,

FÖR BÅDE STORT OCH SMÅTT!

SKICKA ETT MAIL TILL CATERING@SPICYHOTS.SE SÅ PRATAR VI IHOP OSS!

LEVERANS I STIL, ENLIGT DINA ÖNSKEMÅL! 
Vår cateringsverksamhet är uppbyggd för att du ska behöva tänka så lite som möjligt. Vi ser till att göra 
det vi är bäst på, maten och leveransen så att du kan fokusera på ditt arrangemang. Det ska vara enkelt 

och smidigt. Du väljer själv om du vill ha ett färdigt paket eller om vi tillsammans ska skräddarsy helheten. 
Flexibilitet är viktigt när det kommer till bra catering. 

 
DÄRFÖR HAR VI TAGIT FRAM OLIKA PAKET FÖR ATT GÖRA DET  

ENKELT FÖR OSS ATT KOMMA IGÅNG.

SPICY STANDARD 20+ P – FRÅN 129 KR/P
 
Du väljer maträtter från vår meny. 

För 20-29  personer – Max 2 olika maträtter
För 30-39 personer – Max 3 olika maträtter
För 40-50 personer – Max 4 olika maträtter

SPICY LYX 20+ P – FRÅN 200 KR/P

Vi väljer åt dig. Lyxigt och elegant buffé med 
smaker som inspirerar! Till höger ser du en 
exempelmeny:

SPICY X 20+ P 

Är du extra kräsen och vill göra något helt 
av banan? Perfekt, vi snackar ihop oss blir 
kreativa tillsammans. Med Spicy X utgår vi 
från din budget och ser till att du får maximal 
valuta för den. Ingenting är omöjligt här, det är 
bara fantasin som sätter gränser.

För tillägg av maträtter blir det 15kr extra per 
person.

I priset ingår1 vårrulle/person + räkchips, utkörning, 
värmehållning och värmeplattor.

Räkchips, Vegetariska vårrullar, Vietnamesiska 
färska vårrullar, Nudelsallad med räkor, Biff 
med panengcurry, Stekta nudlar med kyckling 
& räkor Stekta udonnudlar med biff, Oumph! 
Med kokosmjölk, lime & chili (Vegan), Creme 
brulee med asiatiska smaker

I priset ingår: utkörning, uppläggning, värmehållning 
och värmeplattor.

VI har massor med idéer! Varför inte ett pop-
up kök med inhyrda kockar och serveringsper-
sonal. Hör av dig så kan vi tillsammans ta fram 
den ulitmata asisatiska tillställningen. 


