
GODA 
DAGAR

i Rimbo
Ska du ha fest?

Låt o�  fi xa maten! 

Rimbo

Catering
MENY
Låt o�  fi xa maten! Låt o�  fi xa maten! 



LANDGÅNG
99ª /st 
Räkor, ägg, majonäs, grillad 
rostbiff, potatissallad, rökt 
skinka, legymsallad, ost, brieost, 
fi konmarmelad. 

RÄKLANDGÅNG 
129ª /pers

Räkor, ägg, majonäs, sallad, 
brieost, körsbärstomat, 
citron, dill.

LAX & RÄKFAT
199ª /port 

Skagenröra, leverpastejröra, 
räkor, kallrökt lax, ägg, 
stenbitsrom, ost, körsbärstomat, 
gurka, sallad, citron, dill.  

GRILLFAT 
199ª /pers

Babybackribbs BBQ, pastrami 
av nöt, majskycklingklubba, cole 
slaw, tomat & mozzarellasallad 
brieost & vindruvor. Välj mellan 
potatissallad eller pastasallad.

EXOTISKT FAT 
179ª /pers

Rostbiff, kalkonpastrami, rökt 
skinka, tomat, tre sorters exotiska 
frukter, två sorters ostar. 
Välj mellan potatissallad eller 
pastasallad. 

VEGETARISK 
MEDELHAVSTÅRTA
70ª /port

Coleslaw, färskost med soltorkad  
tomat, brieost, goudaost, 
ruccola, sallad, soltorkad tomat, 
oliver, physalis, körsbärstomat, 
ärtskott.

OST & ROSTBIFFTÅRTA
70ª /port

Skinkröra, leverpastejröra, grillad 
rostbiff, ost, sallad, gurka, 
physalis, körsbärstomat, syltlök, 
rostad lök, ärtskott.  

OST & SKINKTÅRTA
70ª /port

Skinkröra, leverpastejröra, rökt 
skinka, ost, sallad, gurka, 
physalis, körsbärstomat, 
ärtskott, jordgubbe.  

LAX & RÄKTÅRTA 
70ª /port

Skagenröra, leverpastejröra, 
räkor, kallrökt lax, ägg, 
stenbitsrom, ost, körsbärstomat, 
gurka, sallad, citron, dill.  

RÄKTÅRTA 
70ª /port 

Skagenröra, tonfi skröra, räkor, 
ost,  ägg, stenbitsrom, 
körsbärstomat, gurka, physalis, 
sallad, citron, dill.  

Smörgåstårtor
Vid beställning av smörgåstårtor väljer du 
mellan 3,6,9,12,15 eller 20 personer.

Fat
Minst 6 portioner 
vid beställning av fat.

Landgångar

EXOTISKT FAT 
179ª /pers

Rostbiff, kalkonpastrami, rökt 
skinka, tomat, tre sorters exotiska 

Minst 6 portioner 
vid beställning av fat.

RÄKLANDGÅNG

Räkor, ägg, majonäs, sallad, 
brieost, körsbärstomat, 



BLÅBÄRSTÅRTA 
Välj me� an 8, 12 e� er 20 bitar

Blåbärsmousse, grädde, 
vaniljkräm, blåbär och 
mandelspån runt.

FRUKTTÅRTA 
Välj me� an 8, 12 e� er 20 bitar

Hallonmousse, grädde, 
vaniljkräm, frukt, bär och 
krokant runt.

Dessert
20ª /port

Olika sorter fi nns att välja på. 
Prata med personalen vid 
beställning! 

Bröd
Olika sorter fi nns att välja på. 
Prata med personalen vid 
beställning!

Övrigt

Beställning
Ring in din beställning på 0175-755 15 

eller kom in och prata med oss i butiken.

Vi behöver ha din beställning minst 3 dagar i förväg.

BAGERI

PRINSESSTÅRTA 
Välj me� an 8, 12 e� er 20 bitar

Hallonsylt, vaniljkräm, grädde 
och marsipan - fi nns att välja 
på fl era färger.

BLÅBÄRSPRINSESS
Välj me� an 8, 12 e� er 20 bitar
Blåbärssylt, vaniljkräm, grädde 
och marsipan.

DELIKATESSKORGAR 
Bestäm en summa så plockar vi 
ihop en fi n korg

UPPLÄGGNING
U� lä� ningskostnad 150ª /fat

Uppläggning av valfri chark från 
delikatessdisken.

FYLLDA BAGUETTER 
49ª /st

Rostbiff/potatissallad, 
kyckling/curryröra, tonfi skröra, 
salami/brieost, ost/skinka

Beställning

DELIKATESSKORGAR 

Uppläggning av valfri chark från 
delikatessdisken.

Tillval

BAGERI
Tillval

JORDGUBBSTÅRTA
Välj me� an 8, 12 e� er 20 bitar

Jordgubbsmousse, grädde, 
vaniljkräm och jordgubbar.

Tårtor
20 kr per bit.

vaniljkräm och jordgubbar.

Olika sorter fi nns att välja på. 
Prata med personalen vid 

U� lä� ningskostnad 150ª /fat



Beställning
Ring in din beställning på 

0175-755 10 eller kom in och 

prata med oss i butiken.

Vi behöver ha din beställning 

minst 3 dagar i förväg för att 

kunna garantera rätt tårta.

BUDAPESTSTUBBE
4 bitar

Nötmaräng med mandariner, 
grädde och choklad.

CHEESECAKEBAKELSE
Kexbotten

PRINSESSTUBBE 
4 bitar

Hallonsylt, vaniljkräm, grädde 
och marsipan.

CHEESECAKE
8 bitar

Kexbotten

MOUSSEBAKELSE 
Välj me� an tre sorter

Hallonmousse på mandelbotten

Blåbärsmousse på chokladbotten

Chokladmousse på chokladbotten
med hallonsylt

MOUSSETÅRTA
8 bitar, välj me� an tre sorter

Hallonmousse på mandelbotten

Blåbärsmousse på chokladbotten

Chokladmousse på chokladbotten
med hallonsylt

SCHWARTZWALDTÅRTA
Välj me� an 8 e� er 12 bitar

Nötmarängbotten, grädde 
och choklad. 

Stubbar
25 kr per bit.

Bakelser
30 kr/st eller 2 för 50 kr.

PRINSESSBAKELSE
Hallonsylt, vaniljkräm, grädde 
och marsipan.

BUDAPESTBAKELSE
Nötmaräng med mandariner, 
grädde och choklad.

Beställning
Ring in din beställning på 

0175-755 10 eller kom in och 

Vi behöver ha din beställning 

minst 3 dagar i förväg för att 

kunna garantera rätt tårta.

CHEESECAKEBAKELSE
Kexbotten

Blåbärsmousse på chokladbotten

Chokladmousse på chokladbotten
med hallonsylt

Tårtor
20 kr per bit.


