
Vi heter Pepstop och brinner för mat och dryck i sin renaste form 
– ekologisk, oprocessad, vegansk, glutenfri och utan tillsatser. 
Fullproppad med vitaminer, mineraler, klorofyll, enzymer och 
antioxidanter i varenda klunk och tugga! 

Hos oss hittar du frukost som får dig att orka hela dagen, mat 
som förgyller lunch- eller kvällsmötet och smoothies, juicer och 
annat som hjälper din kropp att fungera så bra som den bara 
kan. Våra kockar lagar och bakar för hand med ekologiska och 
glutenfria råvaror till såväl vardag som fest. 

Vi anpassar vårt utbud efter säsong och råvaror, för att nyttja det 
bästa när det är som bäst och för att leva så hållbart som möjligt. 

INFO@PEPSTOP.SE

073 517 92 20

Peppigare catering.
0 % KONSTIGHETER 100% VEGAN
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Pepstopfrukost (3 delar) ............................................................................. 169 kr/person
Smoothie (grön eller frukt/bär)  

Glutenfri fralla med probiotisk cashewost, grönkålspesto och tomat 
Sweet bite (se peptreats) 

Andra alternativ
Chiapudding med topping  .......................................................................................  59 kr/st  
Rawghurt med topping  ............................................................................................  59 kr/st  
Glutenfri fralla med probiotisk cashewost, grönkålspesto och tomat  ...............................  59 kr/st 
Gröt på steel cut oats med bärtopping .......................................................................  89 kr/st 
Wrap med sallad, sötpotatis- och kikärtsröra  ..............................................................  89 kr/st 
Chiaplättar (3st) med bärtopping .............................................................................139 kr/st

Matlådor
Färdiga matlådor (varierar dag till dag)  ...........................................................  från 145 kr/st 
Gryta med sallad och bröd (varierar dag till dag)  .....................................................  159 kr/st 
Pepstops tolkning av svenska klassiker (varierar mellan säsong)  ..................................  245 kr/st

 

Mackor 
Jackfrukt”tonfisk”röra med syrade plommon och sallad på hembakt bröd  .....................  119 kr/st 
Kikärtscurryröra med sallad på hembakt bröd  ..........................................................  119 kr/st 

food.

LÄTTARE RÄTTER

MATIGARE LUNCHER & MIDDAGAR

FRUKOST

Plockmenyer 
Liten (4 stycken av 4 valfria plockrätter)  ............................................................ 159 kr/person 
Stor (8 stycken av 4 valfria plockrätter) ............................................................. 259 kr/person

Plockrätter  
Grönsaksfyllda rispappersrullar med dipp 
Tostones med guacamole 
Grönsaksplock med hummus 
Ugnsbakad morot med örtemulsion 
Sesamkex med probiotisk cashewost och grönkålspesto 
Morotsskagenröra på chia-hirsbröd 
Jackfrukt”tonfisk”röra på chia-hirsbröd 
Miniburgare på bönor i salladsblad 

Alla rätter kan sättas samman i matlådor, på fat eller efter dina önskemål. 
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Pepbuffé
Pepstopmeny (5 rätter)  ................................................................................... 299 kr/person 

Rispappersrullar med ananasdipp, färska örter och hampafrön 
Sötpotatisbiffar med dragondipp 
Haricot verts med ostronskivling 
Sallad med blandade grönsaker, quinoa och senapsvinaigrette 
Sweet bite (se peptreats)

Pepstops asiatiska meny (7 rätter)  .................................................................... 349 kr/person

Sesamkex med probiotisk cashewost 
Jackfruktbiffar med tahini- och kaprisdipp på sallad 
Papayasallad med sotad avokado 
Haricot verts med ostronskivling 
Svart ris med örter och bakade grönsaker 
Picklad ingefära 
Sweet bite (se peptreats)

Pepstops klassikermeny (7 rätter)  ..................................................................... 379 kr/person

Sesamkex med probiotisk cashewost 
Jackfrukt- och bovetebollar med färska örter 
Krämig svampsås 
Rostad blomkål med gurkmeja och färska örter 
Grönsallad med mandelfeta och rostade frön 
Äpple- och lingonsallad 
Sweet bite (se peptreats)

Högtidsmeny (5–7 rätter)  ............................................................................  299–399 kr/person  

Vi skräddarsyr utifrån Pepstops tolkning av aktuell högtid, säsongens grönsaker och dina önskemål.

SNACKS
Nötmix på tamarimandlar och chilinötter  ............................................................ 49 kr/person 
Sötpotatischips med guacamole  ........................................................................ 69 kr/person 
Urval från Renée Voltaires ordinarie sortiment  ........................................................ aktuellt pris



treats.
TÅRTOR

SWEET BITES

BAKVERK

Hallonhjärta (1 bit)  .................................................................................................  89 kr/st 
Raw jordgubbstårta med färska bär (6 eller 20 bitar)  ........................................  299/899 kr/st
Choklad- och sesamtårta med färska bär (6 eller 20 bitar)  .................................  299/899 kr/st 
 

Kokosbite  ..............................................................................................................  35 kr/st 
Kokoskola  .............................................................................................................  35 kr/st 
Fudge  ...................................................................................................................  35 kr/st 
Rawboll  ................................................................................................................  35 kr/st 
24 valfria bites  ........................................................................................................  725 kr

Kanelbulle  .............................................................................................................  52 kr/st 
Minimuffin  .............................................................................................................  39 kr/st 
Muffin  ...................................................................................................................  45 kr/st 
Brownie  ................................................................................................................  48 kr/st 
Småkaka  ...............................................................................................................  29 kr/st

Semlor, saffransbullar och alla hjärtans dag bakelse eller fråga efter andra bakverk i säsong.

VARMA DRYCKER
Matchate  ...............................................................................................................  59 kr/st  
Matchalatte  ...........................................................................................................  65 kr/st  
Kaffe  ....................................................................................................................  36 kr/st  
Te  .........................................................................................................................  49 kr/st 

Varma drycker endast tillgängligt i samband med evenemang/personal på plats. 

drinks.
KALLA DRYCKER
Kallpressad juice (varierar dag till dag)  ..............................................................  från 67 kr/st  
Ismatchalatte  .........................................................................................................  79 kr/st  
Smoothie (varierar dag till dag)  ................................................................................  79 kr/st  
Shot/boost (varierar dag till dag)  .............................................................................  39 kr/st  
Kombucha (4 olika smaker) ......................................................................................  35 kr/st 
Kokosvatten  ...........................................................................................................  29 kr/st
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Riddargatan 3, Stockholm
www.pepstop.se
@pepstopreneevoltaire

terms.
BESTÄLLNING 
Större beställningar görs ca 7 dagar före önskat leveransdatum. 
Mindre beställningar görs ca 3 dagar före önskat leveransdatum.
Beställningar görs på info@pepstop.se.

UTBUD 
Vi reserverar oss för ändringar av utbud och säsong.

ALLERGIER 
Alla eventuella allergier meddelas i samband med beställning. 
Vår produktion hanterar nötter och sesamfrön. 

AVBESTÄLLNING 
Avbeställning görs senast 48 timmar före önskat leveransdatum, 
annars kan ni komma att debiteras.

LEVERANS 
Beställningar hämtas på Pepstop Riddargatan 3, Stockholm.  
Vi kan även ordna med leverans (pris enligt offert).  
Transport, uppläggning och embalage minimeras för minsta  
möjliga miljöpåverkan.

BETALNING & PRIS 
Betalning kan ske i butik i samband med upphämtning (kort eller 
swish). För företag erbjuds även fakturamöjlighet där uppgifter 
lämnas i samband med beställning.  
Alla priser anges inklusive moms.

events.
INSPIRATION
Matlagningskurs  ........................................................................................... Pris enligt offert 
Matchakurs  ................................................................................................. Pris enligt offert 
Föreläsning med eller utan förtäring  ................................................................ Pris enligt offert

Vi skräddarsyr inspiration och förtäring efter dina önskemål och kan vara behjälpliga med personal. 


