CATERINGMENY
En länk till cateringmenyn finner ni ovan. Priserna i PDF filen stämmer inte efter våran
höjning utan det är priserna nedan som stämmer

VIKTIGT ATT LÄSA INNAN BESTÄLLNING
LÄS DETTA INNAN BESTÄLLNING
Vi är tyvärr tvungna att höja våra priser från 3/5 beroende på kraftiga höjningar på alla våra
inköp av mat och förpackningsmaterial.
Så priserna i vår PDF Stämmer inte Det är priserna här som är de rätta.

Minst 6 personer/ Beställning. Beställning via nätet minst 4 vardagar innan leverans
Vid några frågor kom in till restaurangen eller ring oss på 0107470645
Tårtor vanliga? Ring bageriet på 0107470615
Med reservations för ändringar

SMÖRGÅSTÅRTOR
Lax och skaldjurstårta 74 kr
Skagen, röktlax,räkor,ost,mm
Välj mellan 6,8,10,12,16 bitars
Italiensk smörgåstårta 74 kr
Skinkröra, mascalpone, lufttorkad skinka
Välj mellan 6,8,10,12,16 Bitars
Rostbifftårta med brieost 69 kr
Skinkröra, salami, och grönsaker
Välj mellan 6,8,10,12,16 bitar
Räk och skinktårta 69 kr
Skagen , ost, räkor,och skinka
Välj mellan 6,8,10,12,16 bitar
LaktoVegetariansk tårta (Går att få vegansk) 74 kr
Vegansk röra, vanlig ost, vegansk skinka
Välg mellan 6,8,10,12,16 bitar
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BUFFÉ
Lakto-vegetarisk buffé ( Går även att få vegansk) 179 kr
Tomat och mozzarella (vegansk med tofu)
Vegetariska biffar
Tzayspett
Vegetarisk paj
Rostade rotfrukter
Hummus
Brytbröd med färskost ( vegansk spred)
Vi byter ut det som inte är veganskt mot veganskt alternativ om ni undrar vad så fråga.
Denna går även att få som tallrik vid kompliment till andra bufféer
Svenska smaker 179 kr
Mjukbakad rostbiff
Inkokt lax med romsås
Örtmarinerad fläskfilé
Grillad paprika
Krämig potatissallad med purjolök och kapris
Krispig blandsallad efter säsong
Brytbröd med färskost
Exotisk Buffé 179 kr
Kycklingspett \"Sweetchili\"
Marinerad fläskfilé i bit
Pepparlax med ört och citrussås
Fransk potatissallad
Cole slaw
Färskostpaj med grönsaker
Lagrad ost i bit
Brytbröd med färskost
Klassisk grillbuffé 179 kr
Texas babybackribs( kamben)
Honungsmarinerad kycklingfilé
Potatissallad med äpple och rödlök
BBQ grillsås coleslaw
Blandsallad, Brytbröd och färskost
Caesarsallad på buffé 139 kr
Romansallad , cocktailtomat, kyckling, bacon
Caesardressing, parmesan, krutonger
Brytbröd med färskost
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Kockens Varma
Denna buffé går inte att beställa på nätet eftersom det är så många val men ring oss
gärna 0107470645 eller kom in och beställ. 109 kr
Gör ett val mellan en massa olika kött, fisk, potatis, grönsaker och såser . Håll er gärna till max
två alternativ. Ska beställas minst 3 dagar före hämtning.
Valen ni har är
Kött eller fisk
: Fläskfilé
: Laxfilé
: Kycklingfilé
: Kotlettrad
Potatis eller ris
: Potatisgratäng
: Råstekt potatis
: Rotfruktsgratäng
: Idahopotatis ( Klyftpotatis med skal)
: Pilaffris( Stekt ris)
Sås
: Pepparsås
: Vitvinsås
: Bearnaisesås
: Rödvinsås
Tillbehör
: Wokgrönsaker
: Ugnsbakade rotfrukter
: Ratatouille
: Grönsallad med säsongens grönsaker

Detta kommer varmt eller kallt beroende på hur ni vill ha det
99kr / portion för 140 gram kött eller fisk
Italiensk buffé 179 kr
Tomat och mozzarellasallad
Lufttorkad skinka
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Salami
Italiensk paj (spenat, pinjenötter, färskost, soltorkad tomat, ruccola)
Pastasallad med pesto
Kyckling marinerad i vitlök, citron, basilika, olivolja
Tomatsås med rostad paprika timjan och vitlök
Kompott på oliver kronärtskocka, soltorkad tomat
Focaccia Brödoch färskost
Planka
Denna ringer ni till osas när ni ska beställa.
Kött/ fisk/ Fågel
Välj 3 av följande Rostbiff, fläskfilé, kycklingfilé, laxfilé, kalkon , rökt skinka
Planka med frukt 129kr/ portion
Med frukt och potatissallad 139kr/ portion
med frukt, potatissallad , grönsallad smör och bröd 159kr/portion
Beroende på alla val så slå oss en signal 0107470645

ÖVRIGT
Räksmörgås 160g handskalade räkor 109 kr
Skaldjursbakelse 89 kr
En smörgåstårtsbit med räkor och lax
Räkstubbe 189 kr
Portionspajer priset är per hg och 1st paj väger ca 2.1hg 17,90 kr
Västerbotten, Brie och salami, Taco, Tomat och mozzarella, Italiensk
Vegetarisk/ vegansk bakelse 99 kr
En smörgåstårt bit med vegetariskt innehåll Går att få veganskt
Glutenfri räkbakelse 99 kr
Samma som skaldjursbakelse men med glutenfritt bröd
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OSTBRICKOR OCH ANNAT MYS
Ostbricka lyxig 99 kr
3st sorters ost(grönmögel lagrad hårdost, brie)
1 st marmelad 2 olika kex garneras med vindruvor
Ostbricka lyxigare 139 kr
5st sorters ost( grönmögel, blåmögel,brie, västerbotten, honungsgratinerad chevré
2 sorters marmelad, 2 olika kex garneras med vindruvor
Fruktfat
Ring vid beställning
Priset är beroende på av frukten ni vill ha och säsongpriser så priset blir vad frukten kostar
plus 10kr/ portion för uppskärning och garnering av faten.
Olika frukter efter önskemål och säsong
Dippbricka 109 kr
Morot, paprika,blomkål, selleri, ölkorv och dipp Priset är per fat räcker till ca 4 portioner
Vegetarisk Dippbricka 79 kr
Morot, paprika,blomkål, selleri, och dipp Priset är per fat räcker till ca 4 portioner
Tacobricka pris p/p 49 kr
Gurka , majs, tomat, jalapenos, tacosås, tortillachipsost , lök, 2 st mjuka tortillabröd per person
Tacobricka med köttfärs pris p/p 69 kr
Gurka , majs, tomat, jalapenos, tacosås, tortillachipsost , lök, 2 st mjuka tortillabröd per person,
tacofärs 60g/ portion
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