
Rätter
Att planera fest, bröllop, dop, julbord eller andra 

tillställningar kräver sin tid. Liksom matlagning. Låt oss 
leverera din festmat så du själv kan komma utvilad och 

njuta av festen! Vi levererar även mat och buffér för 
företagets event, julbord eller mingel med kunderna!

Du hittar oss idag på Restaurang Köket i Norrtälje 
Kommunhus där vi har vårt tillagningskök.

När gästerna anlitar oss och i sin tur rekommenderar 
Grannköket Catering för fantastisk mat och fin service. 

Ja, då är vi nöjda med vårt arbete!

Sandra & Pelle
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