
Catering på ett nytt sätt.

GALETTE •
GLUTEN-

FRI



SNABBMAT FULL AV NYTTIGHETER.

Galetter är perfekt catering-mat. De är lätta att 
frakta och kräver inget porslin för uppläggning. 
   Galetter steks på en smet av glutenfritt bovete-
mjöl. De är inte lika söta som crêpes, och påminner 
om vanliga pannkakor. Fyllningarna kan vara både 
varma och kalla.
    Galetten härstammar från franska Bretagne, 
men vi har hämtat inspiration till våra recept från 
hela världen. Alla hittar något som passar i vår 
meny. Och vi har även vegetariska och veganska 
alternativ. 
Crepson har ett passionerat förhållande till 
modern snabbmat. Alla råvaror är noggrant 
utvalda och vi gör alla såser och röror själva. 
Allt för att det vi serverar ska vara både 
gott och nyttigt. Ja, lite syndigt får det 
vara också. 



Steks på crêpes-järn. Fylls med ost och viks på mitten.

Toppas med fyllning och rullas ihop. Klar för leverans.

GALETTERNA ÄR GLUTENFRIA.



VÅR 
CATERING-

MENY

            SALTA GALETTER  Glutenfria

Kyckling 93 / 108:-
Kycklingfilé, ruccola, chèvrekräm,  
honung, valnötter

Kyckling Ceasar 93 / 108:-
Kycklingfilé, spenat, ceasardressing,  
stekt bacon, tomat, rödlök

Rödbeta  VG                         89 / 98:-
Rödbeta, ruccola, chèvrekräm, 
honung, valnötter

Amerikansk Pulled Pork   98 / 119:-
Vår egen pulled pork med BBQ-
sås, spenat, hemgjord coleslaw, 
picklad rödlök
Vegetarisk: marinerad stekt tofu  V

Koreansk Pulled Pork      98 / 119:-
Vår egen pulled pork med gochujang-
sås, syrad kål, sesamfrön, srirachamayo,
picklad gurka, purjolök
Vegansk: marinerad stekt tofu  V

Lax                                      110 / 129:-
Kallrökt lax, spenat, chèvrekräm,  
avokado, tomat , rödlök, citron

Skagen                             115 / 139:-
Vår egen skagenröra, ruccola, 
tomat, rödlök, citron 

Portabello  V  93 / 108:-
Portabellosvamp, romanescosås, 
spenat, avokado, tomat, purjolök

Avokado  VG  98 / 108:-
Smashed avokado, spenat, ägg, 
tomat, rödlök
Vegansk: utan ägg  V

Skinka 85:-
Mild ost, skinka, spenat, tomat

Två priser anger mindre resp. ordinarie galette.
Den mindre är c:a 65% av en ordinarie.

497 kcal

757 kcal

443 kcal

573 kcal

551 kcal

406 kcal

611 kcal

410 kcal

494 kcal

368 kcal



CRÊPES

Nutella   65:- 
Nutella & banan

Vit choklad   69:-
Vit choklad, rostade mandelflarn, 
kolasås

Äpple   69:-
Stekt äpple, kolasås, kanel, 
rostade mandelflarn

Vegansk Crêpes  V 69:-
Galette, banan, vegansk nutella

PLUSMENY

Kyckling 20:-
Tofu 20:-
Lax  25:-
Coleslaw 20:-
Bacon 20:-
Ägg 10:-
Blåbär 15:-

DRICKA

Mineralvatten   25:-
Cola 25:-
Kivik 30:-

På alla priser tillkommer 12% moms

VG = Vegetariskt     V = Veganskt  

Alla galetter är glutenfria och fylls med 
västerbottensost.

Allergier? Fråga oss.



Beställ på 08-34 52 00 eller 
mejla order@crepson.se

Crepson ordnar maten till alla möten, 
konferenser, arbetsluncher, personalmö-
ten eller kundevent.

Vi levererar eller ni hämtar själva. Vid 
beställning över 3000 kr ingår frakten.

Hjärtligt välkommen till Crepson.

Vi väljer våra leverantörer med omsorg. 

Köttet tar vi från Fred´s Food Truck. 

Räkorna är handskalade och kommer från 
Herr Gurka, som också levererar räkor till NK. 

Glassen tas från  Ben & Jerry´s. 

Kaffet kommer från Johan Nyström.

VAD FÅR DET 
LOV ATT VARA

IDAG?





Tel 08-34 52 00  
order@crepson.se

VÄSTERMALMS-
GALLERIAN

Öppettider 
Mån-fre 10-20 
Lördag 10-18
Söndag 11-17 

MÖRBY CENTRUM

Öppettider 
Mån-fre 10-20 
Lör-sön 11-16

GALLETTERNA bakas på bovetemjöl 
vilket gör dem glutenfria. 

FYLLNINGARNA baseras på de bästa 
råvarorna från de bästa leverantörerna.

GÖR DIN BESTÄLLNING på 
order@crepson.se eller ring 08-34 52 00.

SMAKLIG MÅLTID!


