
Vänligen beställ minst 3 vardagar före!  
Saknar du något? Prata med oss så  

ordnar vi enligt Ert önskemål!
Mycket välkommen med din beställning!

Tack för att du handlar på hemmaplan!

CATERING

Färskvaror av bästa kvalitet  |  Personlig service  |  Öppet dagligen

Ostbricka  99kr/pers
Smakfull blandning av läckra ostar,  
exkl. kex.

Fruktfat  59kr/pers
Skuren blandad frukt efter säsong,  
inkl. nutelladipp.

SMÖRGÅSTÅRTOR

BUFFÉ

FATUPPLÄGGNINGAR

DELIKATESSKORGAR

 

Räkor & lax 6bit  489kr 
 9bit  679kr
 12bit  879kr

Ost & skinka 6bit  389kr
 9bit  599kr
 12bit  750kr

Italiensk 6bit  489kr
 9bit  679kr
 12bit  879kr

 

Italiensk buffé  169kr/pers
Blandade läckra italienska charkuterier  
med många tillbehör.

 

Lax  159kr/pers
Gravad, kallrökt, varmrökt.

Rostbiff  129kr/pers
Salami & lufttorkad skinka  139kr/pers
 

Vi fixar din korg, prata med personalen.  
Perfekt att ta med som present till värdparet. 

Inslagen i cellofan.

Minsta antal 10 personer (buffé och fat).



PIZZA HAMBURGARE
Margherita 79kr
Tomat, mozzarella, basilika.

Vesuvio  89kr
Tomat, mozzarella, kokt skinka.

Capricciosa  89kr
Tomat, mozzarella, kokt skinka, champinjoner.

Hawaii  89kr
Tomat, mozzarella, kokt skinka, ananas.

Banancurry  89kr 
Tomat, mozzarella, kokt skinka, banan, curry.

Kycklingpizza  99kr
Tomat, mozzarella, lök, champinjoner,  
grillad paprika, kyckling.

Bussola  109kr
Tomat, mozzarella, kokt skinka, handskalade räkor.

Salamipizza  99kr 
Tomat, mozzarella, stark- & mild salami.

Grönsakspizza  119kr
Tomat, mozzarella, champinjoner, lök, grillade  
grönsaker, oliver, kronärtskocka, ruccola,  
parmesan, vitlöks- & basilikaolja.

Andersson  115kr
Tomat, mozzarella, kyckling, stark salami,  
nachos, gräddfil, spansk peppar (stark).

Kebabpizza  115kr 
Tomat, mozzarella, kebabkött, isbergssallad,  
cocktailtomater, rödlök, röd & vit kebabsås,  
pimento.

Tacopizza  115kr 
Tomat, mozzarella, lök, tacofärs, tacosås, 
pimento, gräddfil, nachos.

Chark  119kr
Tomat, mozzarella, lufttorkad skinka, mild och 
stark salami, parmesan, ruccola, oliver, 
vitlöks- & basilikaolja.

 

Våra pizzor är bakade med surdeg och mjöl av bästa kvalitet. 
 Hemlagad tomatsås på solmogna tomater.

Våra hamburgare är gjorda på 100% nötkött och  
serveras med grönsaker av bästa kvalitet. 

Cheese & bacon 89kr 
Svensk nötfärs 113g (Quarter Pounder), cheddarost, 
bacon, dressing, sallad, tomat & lök.

Halloumiburgare 79kr 
Halloumi, ruccola, picklad rödlök,  
soltorkade tomater, srirachamajonäs.

Meny  +29kr
Pommes frites & 33cl brk.

Extra kött (113g) +22kr
Gör din burgare till Half Pounder!

Ost +5kr
Bacon +5kr

Killingen  125kr
Tomat, mozzarella, semibakade tomater, chèvre,  
lufttorkad skinka, ruccola, rostade pinjenötter,  
honung, flingsalt.

Bettan  125kr 
Tomat, mozzarella, chèvre, rödbeta, honung,  
pinjenötter, ruccola, flingsalt.

Överby  129kr
Tomat, mozzarella, salsiccia, lök, rökt sidfläsk,  
champinjoner, nymald svartpeppar.

Oxfilé 149kr
Tomat, mozzarella, champinjoner, lök, sparris,  
oxfilé, rödvinssås, bearnaisesås.

 

Pommes frites  25kr
Sötpotatis frites  29kr
Dippsåser 10kr
Bea  |  Vitlök

 

TILLBEHÖR


