Vi ﬁxar maten
till din fest
Upptäck vår goda catering!

Brickor för
alla tillfällen
Tapasbricka
Serranoskinka, Rusticosalami, kycklingfilé, tapenad,
soltorkade tomater, oliver, blåmögelost, brieost,
Crème Bonjour, crostini, tzatziki, ruccolasallad, fetaost,
ananas, melon, passionsfrukt, druvor, physalis,
jordgubbar, baguette, ölkorv.

139 kr/pers

*Potatisgratäng +10 kr/pers

eller potatissallad +15 kr/pers

Tapasbricka, 2 samt 4 pers
Serranoskinka, Rusticosalami, Sweet african pepper,
gröna oliver, ölkorv, vindruvor, brieost. (Aioli endast till 4
personer).

2 pers: 99 kr/pers

4 pers: 189 kr/pers

Exotisk bricka
Två sorters melon, mango, passionsfrukt, kiwi,
jordgubbar, druvor, physalis, brieost, blåmögelost,
hårdost, baguette. Välj två sorters kött: Rostbiff, rökt
skinka, grillad kycklingfilé eller grillad ytterfilé.

119 kr/pers

*Potatisgratäng +10 kr/pers

eller potatissallad +15 kr/pers

Påskbricka
Köttbullar, prinskorv, Janssons frestelse, helgskinka,
rödbetssallad, inlagd sill, senapssill, gravad lax, hovmästarsås, varmrökt lax, romsås, ägghalvor, baguette, aioli.

139 kr/pers

Julbricka
Köttbullar, prinskorv, Janssons frestelse, julskinka,
rödbetssallad, inlagd sill, senapssill, gravad lax, hovmästarsås, kalvsylta, rökt korv, vörtbröd, smörgåsgurka, ost,
leverpastej, senap.

129 kr/pers

Jultallrik
Julskinka, potatis, senapssill, ägg, rödbetssallad, rökt
korv, prinskorv, köttbullar, tomat, apelsin, sallad.

69 kr/st

Beställ senast tre dagar före leverans!
Minsta beställning: 8 personer. (Vid mindre
beställningar än 8 personer tillkommer 10 kr
extra per person.)

Smörgåstårtor
Smörgåstårta
Bröd, majonnäs, gräddfi l, rökt skinka, räkor, persilja,
gurka, tomat, ananas, leverpastej, physalis, oliver,
stenbitsrom, citron, vindruvor, sallad.
1 person
6 personer
9 personer
12 personer
15 personer

55 kr/st
330 kr/st
495 kr/st
660 kr/st
825 kr/st

Allergenfria alternativ 10 kr extra/person

Beställ senast tre dagar före leverans!

Smörgåsar
Smörgåsstubbe
Räkbakelse
Räkmacka
Delikatessmacka
Baguette skagen/handskalade räkor
Baguette rostbiff
Halvbaguette skagen
Halvbaguette kyckling
Halvbaguette ost/skinka
Fralla ost/paprika
Kuse ost/skinka

139 kr/st
79 kr/st
79 kr/st
49 kr/st
69 kr/st
59 kr/st
59 kr/st
55 kr/st
49 kr/st
29 kr/st
35 kr/st

Beställning
Ring eller kom in till oss i butiken!
Vi erbjuder ett brett cateringsortiment, som passar både
små och stora tillställningar. Allt för att underlätta för dig,
så du kan fokusera på dina gäster.
Med reservation för prisförändringar och tryckfel.

Telefon: Butiken 0584-444 230
Telefon: Cateringbeställning 076-346 12 41
Öppet: Butiken 8–21

