Ordnar du festen
så fixar vi resten!
Med ett brett urval av mat och godsaker erbjuder vi catering
som passar till varje tillfälle när du vill bjuda på något gott.
Vår duktiga charkpersonal arbetar med fina råvaror för att
tillgodose dina önskemål.
PLOCKFATET 169:-/person

TAPASFATET 169:-/person

Heta kycklingvingar, BBQ kamben,
rackebajsare, vedrökt karré, ett urval
salami, tärnad ost, blue cheese, sweet
chilisås, pommes pinnes och oliver.

Skagenröra, fetaoströra, tzatziki,
vitlöksmarinerade champinjoner,
parmaskinka, rostbiff,
tryffelsalami, fänkålssalami,
västerbottenpaj, baguette
och frukt.

SVERIGEFATET 189:-/person

LITTLE ITALY 195:-/person

Rostbiff, gustafskorv, vedrökt karré,
kalkonpastrami, potatissallad krämig
och potatissallad vinegrette, skagenröra,
gravad lax, fänkålsdijonaise, bröd,
knäckebröd och västerbottensmör.

Ett urval av italiensk salami,
kallmarinerad kycklingfile, pesto
pasta, tallegio, parmesan, färskost,
tapenade, mozzarellasallad,
marinerade oliver och crostini.

KOCKENS VAL 195:-/person

TILLVAL

Kallmarinerad fläskfilé och kycklingfilé, gratinerad
potatis- och rotfruktsgratäng med spenat, grönsallad,
rödvinssås, chilibearnaise, tryffelmajonnäs, bröd,
smör och ost.

Potatisgratäng 25:-/person
Potatis- och rotfruktsgratäng 25:-/person
Vår egen krämiga potatissallad 25:-/person
Vår egen vinegrette potatissallad 25:-/person
Grönsallad 15:-/person

Minsta beställning 6 personer.

FISK & SKALDJURSFATET
Dagspris/person

Ni väljer vad ni vill ha på ert fisk & skaldjursfat
Detta finns att välja på efter tillgång:
Räkor, rökta räkor, blåmusslor, pilgrimsmusslor,
havskräftor, kräftor, hummer, krabba, kallrökt
lax, gravad lax, varmrökt lax, ostron,
kungskrabba, hjärtmusslor
och knivmusslor.
		
OBS ! MÅSTE BESTÄLLAS
1 VECKA INNAN.

Vi fixar
resten!
RÖROR OCH SÅSER
Limeaioli, Aioli, Skagenröra, Smögenröra,
Fetaoströra, Rödvinssås, Bearnaisesås,
Chilibearnaisesås, Hollandaisesås,
Srirachamajonäs, Tryffelmajonäs,
Tzatziki, Fänkålsdijonaise.

Ordinarie kilopris
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SKAGENRÖRA & RÄKOR 50:-/bit

OST & KEXFAT 109:-/person

OST & SKINKA 45:- per/bit

St Agur, tallegio, parmesan, brie, gruyere,
färskost vitlök, två olika marmelader,
marinerade oliver, kex & frukt.

Påläggs tillägg 5:-/person

•

FRUKTFATET 35:-/person
Ett urval av säsongens frukter.

Har du några speciella
önskemål eller allergier?
Prata med oss.
Vi löser det mesta!

•

Vi gör din dag godare!
Ring in din beställning på: 0223-10890
Järntorget 1 • 737 40 Fagersta

Dessa priser gäller t o m 00/0-20xx.

Centrum Fagersta

