INFORMATION
Vi hjälper er med catering till olika partyn, bröllop, dop, medmera. Hemlagat till både
den lilla och stora festen.
Din beställning behöver vi 2 dagar innan avhämtning.

PAJER
Hemgjorda pajer. Tre storlekar. Tio olika fyllningar.
1 personers 75 kronor. 6 personers 150 kronor,12 personers 370 kronor. Tina Nordlunds
kantarell- och köttfärspaj för 12 personer, 370 kronor. Alla pajer går även att få med
grönsallad och dressing.
Våra pajer tillverkas av högklassiga råvaror utan några tillsatser.

Coop Kök & Café Skövde
Nolhagavägen 1, 54138 Skövde Tel: 010-7411646

Meny utskriven från www.gastrogate.com

SMÖRGÅSTÅRTOR
Italiensk kycklingtårta 20 personer 820 kr
Med ljus botten.
Innehåll: Kycklingsallad med bacon, soltorkad tomat, purjo, Philadelphia, creme fraiche m.m.
Dekor: Parmaskinka, salami och mozzarella
Räk-skinktårta 20 personer 850 kr
Vete-rågbröd. Räkfyllning, mimosa med skinka
Dekor: Rökt skinka, räkor och ost
Räktårta 15 personer 565 kr
Vete-rågbröd. Räk- crabfish- äggfyllning
Dekor: Räkor och grönsaker
Butikstårta 10 personer 445 kr
Vitt bröd. Räk- crabfish- äggfyllning. Mimosasallad med skinka. Dekor:Rökt skinka, räkor och
ost
Minitårta 5-6 personer 245 kr
Vitt bröd. Räkfyllning, mimosa
Dekor: Rökt skinka, räkor och ost
Skinktårta 12 personer 525 kr
Vete-rågbröd. Italiensk sallad med skinka
Bostonfyllning.
Dekor: Rökt skinka, räkor och ost
Vegetarisk smaltårta 12-14 personer 515 kr
Vete-rågbröd. Keso-kesellasallad med rivna frukt o grönsaker
Groddar, avocado.
Dekor: Mandariner, paprika, oliver och grönsaker
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SMÖRGÅSAR
Landgång 85 kr
med skinka, rostbiff, ost, ägg, räkor, grönsaker, mimosasallad.
Landgång lyx. enl.ovan med tillägg brieost och rökt lax
vegetarisk med falafel, vegetarisk, kycklingfilé, mimosa och grönsaker.
Även glutenfri och laktosfri går att få
Räkbakelse 80 kr
med räkfyllning,philadelfiaost och lättmajonnäs, handskalade räkor och dill
Räksmörgås med handskalade räkor
Rostbiffbakelse 80 kr
Vete-rågbröd. Rostbiff. Italiensk sallad med skinka.
Philadelfia och lättmajonnäs och krossad ostkrisp.

SMÅTT & GOTT
Frukostbuffé med ägg, bacon och risgrynsgrötmedlemspris 49:- 75 kr

BUFFÉFAT
Exotisk bricka, med vår goda potatisgratäng eller vår goda potatissallad, grönsallad
olika exotiska frukter och grönsaker. 159 kr
Välj 3 olika sorters kött ;
Rökt skinka, kalkon,helstekt fläskfilé, rostbiff, Serranoskinka,Kycklingklubba,helstekt
kycklingfilé , potatisgratäng, potatissallad, grönsallad,
Pris 135:- / person.
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