
Catering-
meny

Lax ............................................................ 110,00 kr
här har vi valt den bästa laxen, Bömlolax.

Tonfi sk ...................................................... 110,00 kr
av sashimikvalitet.

Varmrökt Nobeltupp ............................. 110,00 kr
den berömda från Tockafarmen.

Vegetarisk ............................................... 110,00 kr

POKÉ BOWL

Vi tillagar matupplevelser för fester, dop,
bröllop, student, företagsevent och högtider. 

Från vårt kök beställer du smörgåstårta, 
bu� éer, sallader och desserter med mera. 

Alltid med utvalda, högkvalitativa och 
färska råvaror.

God framförhållning gäller.
Då vi ofta har högt tryck i vårt kök, är det 
viktigt att ni beställer i god tid och gärna 

minst 3 dagar i förväg.

Alla våra Poké Bowl innehåller perfekt tillagat 
sushiris, edamamebönor, avocado, kokt ägghalva, 
mango, sesamfrö, picklad rödlök, chipotlecrème 
och rostad lök.

Våra tårtor görs helt från grunden och är riktiga 
hantverk. I moussetårtorna är våra råvaror choklad 
Valrhona ”grand cru”, ren fruktpuré och färsk 
grädde. Botten är en fransk chokladtårta som bakas 
på Valrhona guanaja 71 %, ägg, smör, lite mjöl och 
socker. Alla tårtor är laktosfria. Det går även att 
beställa glutenfria. Då bakar vi helt enkelt en 
mandelbotten. Vår cheesecake är av den ugns- 
bakade varianten. Det är alltså hela ägg i den. 
Storleken på alla tårtor är för ca 8–10 personer.

Passionsfruktsmoussetårta .......................229,00 kr

Hallonmoussetårta ..........................................229,00 kr

Chokladmoussetårta ......................................279,00 kr

Cheesecake ”New York style”  .................249,00 kr

Gräddtårta .............................................................159,00 kr
anslag, vaniljkräm, sylt, färsk grädde och färska bär.

Budapeststubbe ................................................ 129,00 kr

TÅRTOR

Pannacotta, olika smaker  ..............................29,00 kr

Napoleonbakelse  ................................................29,00 kr
bakas på vårt vis på en croissantbulle

Budapestbakelse  .................................................29,00 kr

Våra fantastiska bisqvier  ...............................18,00 kr
olika smaker, men grundkrämen är alltid en 
”Swiss maruenge buttercream” som vi smaksätter.

PORTIONSDESSERTER & BAKELSER
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Rostbi� 

16 personer ............................................................1295,00 kr

12 personer ........................................................... 1095,00 kr

8 personer ................................................................995,00 kr

Lax & räkor

16 personer ........................................................... 1495,00 kr

12 personer ............................................................1295,00 kr

8 personer ............................................................. 1095,00 kr

SMÖRGÅSTÅRTOR

Antipastofat ............................................. 55,00 kr
Salami rustico, prosciutto crudo, taleggio, 
noccelaraoliver, kronärtsskocka och 
burritanolök.

Klassisk bu� é .......................................... 159,00 kr
Vår egen rostbi� , kalkon, kassler, krämig 
potatissallad, grönsallad, remoulad, 
mimosasallad, torkad lök, cornichons, 
säsongens frukter och surdegsbröd.

Laxfat ........................................................179,00 kr
Varmrökt lax, örtagårdssås, fransk potatissallad, 
grönsallad och surdegsbröd.

Goa grejer från havet ............................ 179,00 kr
Fisk- och skaldjurspaté, varmrökt lax, 
örtagårdssås, ostpaj, räksallad, grönsallad, 
fransk potatissallad och surdegsbröd.

Medelhavsbu� é ..................................... 169,00 kr
Tortilla (potatis, lök och manchego), 
pastasallad, vår egen porchetta, nocellaraoliver,  
ryggbi�  5 peppar med reggiano, tomatsallad 
och surdegsbröd.

Skånsk bu� é ........................................... 169,00 kr
Varmrökt nobeltuppfi lé från Tockafarmen och  
krämig rödbetssallad, vår egen ribbestek och 
äppelkompott, varmrökt lax och örtagårdssås, 
säsongens gratäng, grönsallad och surdegsbröd. 

BUFFÉER & FAT

Vi lägger extra stor möda och tid för att ni skall få 
njuta av så goa grejer som möjligt. Vi slår t.ex. 
majonnäsen själva på rapsolja, äppelcidervinäger 
och dijonsenap. Vi ångkokar äggen för att få en så 
perfekt gula så som vi anser att den ska vara. Alla 
små saker tillsammans gör stor skillnad och det är 
dessa ”små” sakerna som skiljer oss mot övriga.

Räksallad ................................................... 79,00 kr

Ost & skinka .............................................. 59,00 kr

Kycklingröra .............................................. 69,00 kr

Köttbullar & rödbetssallad ..................... 69,00 kr

Salami & brie ............................................. 69,00 kr

Vegetarisk ................................................. 69,00 kr

Lax ..............................................................89,00 kr

Rostbi�  ......................................................89,00 kr

Räkor ..........................................................89,00 kr

Lyxmacka .................................................119,00 kr

SMÖRGÅSAR

BAGUETTER

Kyckling ..................................................... 59,00 kr

Kallrökt lax ................................................ 59,00 kr

Vegetarisk ................................................. 59,00 kr

WRAPS

ÖVRIGT
Smörrebröd ”trio” ..................................119,00 kr
räkor, lax och rostbi� .

Crossiant med räkröra och ägg .............89,00 kr

Landgång ................................................ 149,00 kr
räksallad, rökt skinka & mimosa, kallrökt lax- & 
pepparrotscrème, brie, rostbi�  och remoulade.

på våra egenbakade tekakor eller dansk råg.

räkor, kallrökt lax och räksallad.

VÅRA EGNA ”GOA GREJER” 

Perfekt bricka med lite goa grejer till fördrinken.
Minsta beställning är till 8 personer.

Minsta beställning är till 8 personer.


