
hvor finner du oss?hvem er vi?

Tre stuer er Uni-K AS sin kafè. 
Uni-K AS er en bedrift som tilbyr forskjellig 
tilrettelagt arbeid for personer som av ulike 
grunner faller utenfor ordinært arbeidsliv. 

Vi har flere ulike avdelinger, som; vaskeri, 
mekanisk avd., Serviceavd., hjelpemiddelavd., 
håndverkavd. og kantine/kafe.

Her i kafeen jobber folk fra ulike avdelinger 
sammen. Det skaper samhold i bedriften, 
variasjon i arbeidshverdagen, og ikke minst er det 
en arena med hyggelig kundekontakt. 
Vi storkoser oss med å drive kafe i 
Haugesund sentrum! 

Spør oss om du lurer på noe

Vi ønsker deg en god opplevelse!

Haraldsgaten 98/Strandgaten 97
5528 HAUGESUND

Bestill catering på:
Telefon:

 46 700 114

 eller epost:
trestuer@uni-k.no

Vi kjører maten ut til deg om du ønsker det (110,-)

www.uni-k.no
facebook: facebook.com/uni-k
Instagram: uni_k_haugesund

CATERING
Sunn og fargerik mat med gode veganske, Sunn og fargerik mat med gode veganske, 
glutenfrie og melkefrie alternativ. Hos oss glutenfrie og melkefrie alternativ. Hos oss 
er alt produsert av gode råvarer og en stor er alt produsert av gode råvarer og en stor 

porsjon arbeidsgledeporsjon arbeidsglede



Hos oss kan du bestille fargerike smørbrød med 
fokus på sunne og gode råvarer. Vi smører på 
godt speltbrød fra naturbakst, gi beskjed om du 
ønsker glutenfritt. Vår egen produksjon av 
tilbehør gir skikkelig gode veganske smørbrød.....

Pris pr stk: 55,-

Vegansk: hummus, avocado, dagens grønnsaker 
og vår egen sylta rødløk

reker: aioli, salat,  og sylta gulbet 

kylling med kreolsk salat og sylta rødløk 

Pulled pork med dagens grønt og hjemmesylta 
rødløk 

Salat
Kyllingsalat med dagens grønnsaker og hummus
Pris: 125,-

Vegansk salat med hummus, dagens grønnsaker, 
bønner, avocado og sylta rødløk. Pris 125,-

Wraps
Røbetwraps 
Gulrotwraps
fyll: 
kylling med dagens grønnsaker, bønner, sylta rødløk 
og aioli

Vegetar, aioli, avocado, linser, vår hjemmesylta rødkål 
og dagens grønnsaker.

kaker 
Vi har et godt utvalg med raw-kaker basert på sunne 
ingredienser.
Pris stor: 650,-
Pris liten: 350,- 

Mangokake
En fyldig og kremet mangokake tilsmakt med 
gurkemeie. Bunn av mandler. Pyntes med frukt og bær 

Bringebærkake
En frisk og syrlig bringebærkake på bunn av mandler 
og havregryn. Pyntes med frukt og bær.

Raw sjokoladekake
Mørk og fyldig sjokoladekake med bunn av 
cashewnøtter og dadler. Serveres med rørte bær.

Raw kuler
Et utvalg av Dagens råwkuler i konfekteske
Pris: 8 stk 199,-
4 stk 99,- 
Feks. raw marsipan, snickers, lakris, pistasj, bounty, 
bringebær.


