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100 % kvalitet hver gang

For deg som bedrift
Vi lager mat til alle anledninger
for din bedrift. Skal du arrangere
julebord, kokkekamp eller den store
sommerfesten, tilbyr vi hele spekteret av mat og utleie av våre flotte
møte- og selskapslokaler. Vi har stor
kapasitet og kunnskap til å betjene
selv de største happenings og
eventer. Om bestillingen er liten og
enkel, eller stor og utfordrende, gyver
vi løs på den med stor iver og glede.

Lunsj og møtemat

Events og arrangementer
– jubileum, sommerfest, julebord

Overtidsmat

Vi trenger skikkelig gode

selgere og kokker!
Ta fagbrev!
Velg restaurant og matfag!

Veien til suksess!

Privat, liten eller stor
Mathuset er en totalmatleverandør,
for oss er ingen bestilling for liten
eller for stor. Vi tilbyr mat og utleie av
lokaler til ditt private arrangement.
Vi leverer 100 % kvalitet hver gang!
Skal du ha mat til konfirmasjonen,
bryllupet eller dåpen, er vi kokkene
som gjør ditt selskapet til en minneverdig dag for deg og dine.

De store dagene
- dåp, konfirmasjon, bryllup, minnestund

Det er dette vi brenner for!

Tapas og helgekos

Catering til hverdag og fest

Trenger du selskapslokale til den store dagen, eller til ditt firmaevent?
Vi har flere flotte lokaler i våre regioner som vi skreddersyr til ditt behov.
Odd Fellow Skien

Håndverkeren

TG Event

Med flott uteområde som egner seg
til de fleste type sammenkomster.
For opptil 90 pers.

Ærverdige lokaler med en flott intim
spisesal og tilhørende salong med
kapasitet til 60 pers.

Odd Fellow Porsgrunn

Norrøna Brygge

Med 30 unike konsepter og 25 års
erfaring har TG Event gode løsninger
på alle arrangementer for grupper
både for bedrift og privat.

Historisk bygg midt i hjertet av
Porsgrunn. Perfekt for bryllup. For
opptil 90 pers.

Nyrestaurert bygg for 4 til 100 pers.

Kjørbekk

Grimsrud Gård

Flott lokale med åpent kjøkken til
alle typer arrangementer. Kapasitet
45 pers.

Vår perle i Bamle – perfekt til bryllup,
større arrangement og grupper.

etngrafisk.no

Litt om oss
Med 20 års fartstid og erfaring
innen kokkefaget har Mathuset,
med sine kjøkken både i Skien og
Porsgrunn opparbeidet enorm
kapasitet og stor kunnskap om å
levere topp kvalitet uansett om
oppdraget er et lite lag eller et stort
bryllup med 100 gjester.
Mathuset er en godkjent lærebedrift med 2–4 kokkelærlinger i full
sving til enhver tid, dette fordi vi har
stor kjærlighet til faget og ønsker
å formidle dette videre ved en god
og jevn rekrutering til oss. Våre
lærlinger er regjerende Telemarksmestere, noe vi er veldig stolte av.

Mathuset Porsgrunn

Mathuset Skien

porsgrunn@mathuset.no

skien@mathuset.no

40 55 44 22

40 55 44 22

Porselensveien 32
3920 Porsgrunn

Hesselberggate
Vatner ring 26
3725 Skien

Matkammeret
- Din totalleverandør -

Hagebyvn. 27, 3734 Skien • Telefon 35 58 48 70
E-post ordre@matkammeret.noper@matkammeret.no
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Kontakt oss

Vi tar ansvar for en grønnere
hverdag igjennom vårt medlemskap
av Grønt Punkt.

