BESTÄLLNINGSVILLKOR
Välkomna att beställa av oss.
Vi skickar alltid en bekräftelse på er beställning.
Vid buffébeställning är minsta antalet 12 personer och beställs fyra arbetsdagar i förväg.
Alla priser är exklusive moms
Vi reserverar oss för pris- och sortimentändringar.

FIKA
Erbjudande Maj Juni 25 kr
Rabarberpaj med vaniljsås
Halv fralla, ost/skinka/leverpastej/salami 23 kr
Open sandvich, cheese / ham / salami
Hel fralla, ost/skinka/leverpastej/salami 30 kr
Whole sandvich cheese, cheese / ham / salami
Danskt rågbröd, ost/skinka/grönsaker 23 kr
Danish rye bread, cheese / ham
Baguette, ost/skinka/leverpastej/salami 45 kr
Baguette, cheese / ham / liver pie / salami
Yoghurt Naturell med: 27 kr
Solrosfrön och rostad quinoa samt limehonung
Bärkompott/ rostad kokos
Kanelbulle 22 kr
Cinnamon buns
Små Bakverk (när man inte vill ha så stora bitar) 20 kr
Diffrent kinds of small cakes
Muffins olika sorter 25 kr
Muffin choose your favorite taste
Mazarin, Biskvi, Kondisbit 25 kr
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Mazarin , Beskvi
Tårtbit 37 kr
Piece of cake
Äppelpaj, kladdkaka 32 kr
Apple pie, Choklatecake
Liten chokladkaka 9 kr
70%
Small chocolate cake 70% Cacao
Torra Småkakor 2 sorter 12 kr
Cookies 2 pcs

SMÖRGÅSAR
Lunchsmörgås :
Lunch sandwich:
Lunchbaugette med ost och skinka 58 kr
Italienskt lantbröd med mortadella och mozzarella 58 kr
Olivciabatta med tomat och mozzarella 58 kr
Panini med fetaost, rödlök, tomat och oliver 58 kr
Ciabatta med rostbiff curryremoulade och picklad rödlök 69 kr
Smörgåstårtor hemgjorda av våra duktiga Kallskänkor 94 kr
*Rostbiff/Skinka
*fisk/skaldjur
*Vegetarisk
Wraps 62 kr
* Kyckling/Curry
* Rökt Lax/Pepparot
*Avocado/Spenat
* Skagen
* Bacon/Kyckling
* Mozzarella/Tabbouleh
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SALLADER INKL BRÖD OCH SMÖR
Pasta, couscous, bulgur eller potatis
Pasta, couscous, bulgur or potatoes
Välj det ni vill ha till era sallader i fritext fältet.
Choose what you want for your salads in the free text field.
Ädelost och chips på lufttorkad skinka 98 kr
pestopasta,cocktailtomater,picklad rödlök,granatäpple,örtsallad
Caesar: 98 kr
grillad kyckling, bacon, romansallad, cocktailtomat,
flagad parmesan, krutonger och ceasardressing
Räksallad med 65 gradigt ägg: 98 kr
räkor,salladsmix, tomat, gurka, citron,
majs,picklad rödlök, ärtor, ägg samt chiliaioli
Mozzarella och Salami 98 kr
minimozzarella, salami, kronärtskocka,tomatsalsa,chili,gurka
Veggie Heaven 98 kr
Bönröra,valnötter,pumpakärnor, matvete
crudite på kål, linser och avocado.
Tonfisk: 98 kr
tonfisk, svarta oliver, rödlök, ägghalva, haricot
verts samt tomatsalsa
GrekiskGreek salad: 98 kr
fetaost, rödlök, soltorkad,tomat, gurka, svarta oliver,
blandsallad
Falafel:
Falafel salad: 98 kr
falafel, coctailtomat, paprika, gurka,
Blandsallad, rödlök och örtkeso
Salladsbuffé med olika sallader enligt ovan där man kan komponera sin egen sallad. 120
kr
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DRYCK
Kaffe/Te (per person)
Coffee / tea (per person) 20 kr
Mineralvatten naturell eller med smak 50 cl
Mineral water natural or with taste 50 cl 25 kr
Kolsyrad dryck Cola/Fanta/Sprite/Cruch 50 cl
Carbonated drink Cola / Fanta / Sprite / Cruch 50 cl 25 kr
Färskpressad juice eller Smoothies 25 cl
Freshly squeezed juice or Smoothies 25 cl 30 kr
Specificera vilken sort ni vill ha i fritextfältet.
Smoothies:
* Hallon/Vanilj
* Blåbär/Lime
* Apelsin/Ingefära
* Äpple/Spenat
Färskpressad Juice:
*Apelsin
*Äpple

LUNCHKUPONGER
LUNCHKUPONG :
Dagensrätt på Restaurang JÖNS JACOB.
Vi reserverar bord för grupper. 110 kr
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FRUKTKORG
Ekologisk Fruktkorg
EKO Fruit diffrent kinds in season 45 kr
/kg
Skuren exotisk frukt
Cut exotic fruit 36 kr
/pers
Fruktsallad
Fruit salat 36 kr

BUFFÉER
BUFFÈ 1 Fem Svenska Smaker 159 kr
Rostade rotfrukter med pumpakärnor
Västerbottenpaj
Bakelse av kräftor och räkor
Charketurier på färskpotatissallad
Marinerad rostbiff med syltad svamp
BUFFE 2 Sju smaker från Medelhavet 186 kr
Grillade grönsaker med pestopasta
Kronärtskocka soltorkad tomat och oliver
Tortilla med salsa
Tonfisk med kapris och Dijon dressad potatis
Saffransris med skaldjur och aioli
Cesarsallad med kyckling och krutonger
Calzonesnurror med mozzarella och lufttorkad skinka
BUFFÈ 3 Nio Central europeiska smaker 235 kr
Quiche Lorraine, fransk tomatsallad med rödlök och vinägrett, vitlöksmarinerade skaldjur,
kalteplatte med salami, mortadella och lufttorkad skinka, pastasallad med soltorkad tomat,
lök och paprika.
ITALIENSK BUFFÉ 240 kr
Tomat och rödlöksbruschetta, vitlöksmarinerade champinjoner, marinerade kalamataoliver,
italiensk salami, parmaskinka, olivmortadella, tomat- och mozzarellasallad, örtmarinerad
kycklingfilé med parmesanost, sallad med färsk pasta, spenat, ruccola, grönsaker och
balsamicovinägrett, smör och surdegs bröd.
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LILLA SVERIGEBUFFÈN 225 kr
Två sorters sill, västerbottenost, inkokt lax med ört creme fraiche, ägghalva med räkor, rostbiff
med pickles och rostad lök, potatissallad med lök och kapris, smör och bröd.
Vegetariska Julbordet 250 kr
Vegetariska julbordet 2019
Aubergine Sill i ört och vitlöksdressing
Julskinka av rotselleri med senap
Västerbotten paj med syltade kantareller och rödlök
Brytbönor & brysselkål
Rödbetssallad
Juliga lökfärsbullar
Grönkål i mustig buljong
Janssons vegetariska frestelse
Prins Sojakorv
Cheddar ost
Vörtbröd
Jul knäckebröd
Smör
Ris ala Malta
Pepparkakor
Mandariner
Blandat julgodis
Det Klassiska Julbordet 265 kr
Julbord 2019
Inlagd sill, Senapssill och Jöns Jacobs sill
Inkokt Lax med riven pepparrot
Griljerad skinka , Grovkornig senap, Rödbetssallad,
Ägghalvor med dillmajonnäs
Prinskorv, Köttbullar, Janssons frestelse,Kokt potatis
Cheddarost, Vörtbröd, Jul knäckebröd, Smör
Ris ala Malta,Pepparkakor, Mandariner, Blandat julgodis
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SNITTAR OCH TILLTUGG
Mingel \"Tapas\" Välj mellan 5,7 och 9 plockrätter, med \"ert\" tema.
Vi kommer överens om en meny efter våra förslag.
Priser:
5 smaker 120 kr per/person
7 smaker 140 kr per/person 127 kr
Renstek och pepparrotsgrädde 30 kr
Kyckling och soltorkade tomater 30 kr
Grönsaksröra med curry och äpple 30 kr
Tunnbrödssnittar;
Skagen 30 kr
Ädelostcreme 30 kr
Färskrökt lax med pepparrotsgrädde 30 kr
Rostbiff med currypickles 30 kr
Canapéer;
Ädelost med paprika 30 kr
Ägg, räkor och löjrom 30 kr
Rökt lax med wasabi 30 kr
Parmarulle med färskost och örter 30 kr
Jordnötter, chips, chilinötter, Rökta mandlar,Oliver 30 kr
Ölkorv fat med några olika korvar , ost i kuber, oliver, små inlagda gurkor, tapenade och
rostat surdegsbröd,. pris per/person 45 kr
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