
Välkommen till catering hos

I vårt eget kök i Hornstull lagar vi mat, bakar bröd och 
härliga bullar, gör smörgåsar, sandwiches, wraps, 
pizza och sallader. Vi pressar egna nyttiga shots och 
mixar smoothies, tillverkar chiapudding och egen 
granola, ja det finns något som passar alla tillfällen.

Good2Go har ett stort sortiment 
av allt du kan vilja ha till frukost, 
fika, mellanmål eller lunch.
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Fri frakt på beställning över 1499kr, annars 199kr (gäller inom 
tullar i Stockholm) – vid stående beställningar kan vi avtala om 
annat upplägg.

Betalning kan ske i butik eller per faktura (efter godkännande 
av Good2Go). Alla priser är exklusive moms. 

För mer information, stående beställningar eller andra frågor 
kontakta oss på: order@good2go.se, 010 7500 700 eller besök 
www.meny.good2go.se

Beställningar och avbokningar sker senast kl 12.00 dagen 
innan. Vi reserverar för att vårt sortiment kan ändras, om ni har 
olika allergener eller frågor så tveka inte att höra av er.

Välkomna med er beställning!

Med vänliga hälsningar
Good2Go Fleminggatan 77 (Fridhemsplan)
Good2Go Långholmsgatan 27 (T-bana Hornstull)
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frukost.
lunch.

fikabröd.

bagel   39:- 
välj mellan ost, ost/kalkon

croissant baguette   49:-
välj mellan ost eller ost/kalkon

croissant baguette   59:-
med brieost & salami

croissant   29:-
med ost & kalkon

croissant bun  29:- 
välj mellan ost eller ägg

sojayoghurt med granola   33:-

nypressad apelsinjuice   33:-

chiapudding   33:-
välj mellan äpple eller blåbärskompott

smoothie   33:-
välj mellan grönkål/ingefära, 
hallon/mango eller kokos/ananas

hälsoshot   23:-
välj mellan ingefära, rödbeta, 
gurkmeja eller spirulina

bäris   33:-
frukost gjord på ris med bärkompott

fetaostsallad   99:-
med pasta, avokado, morot, rödlök, 
oliver & tahinidressing

kycklingsallad   99:-
med pasta & vår egen currydressing

kyckling   99:-
med stekt potatis, ungsrostade 
grönsaker, tzatziki & paprikaröra

medelhavstallrik   99:-
köttpirog, spenatpirog, kebbe, falafel,
vinbladsdolmar, stekta grönsaker, 
rödbetshummus och tzatziki

köttbullar   99:-
med potatis, gräddsås & lingonsylt

kyckling   99:-
med ris, rostade grönsaker & gräddsås

croissant bun   39:- 
välj mellan kyckling/curry 
eller pastrami/pepparot

sandwich   55:-
välj mellan tonfisk, 
ägg/färskost eller club

wrap   79:-
välj mellan kyckling/curry, falafel,
fetaost/kikärtor eller skagen

falafelsallad   99:-
med marinerade kikärtor, fefferoni, 
rödbetshummus & tahinidressing

räksallad   99:-
med svartris, kokt ägg 
& rhode-island dressing

kanelbulle   25:-

kardemummabulle   25:-

kanelsnurra   19:-

croissant   19:-

chokladcroissant   19:-

pain au chocolat   22:-
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Vi har också ett stort utbud av läsk, 
energidrycker, proteinbars, godis och 
mycket mer, tveka inte att kontakta 
oss om du har fler önskemål 

Du kan även beställa vårt goda kaffe, 
extra långsamt rostat för maximal smak 
på vårt lokala rosteri i Nacka. Bryggkaffet 
är en smakrik mellan-mörk rost och 
espresson extradjup och fyllig. 

Båda sorter är färskrostade i hela bönor, 
priset är endast 129kr/750g påse.

Lägg din beställning på 
www.meny.good2go.se
 

För mer information, stående beställningar eller andra frågor kontakta oss på: order@good2go.se eller 010 7500 700


