


Mini frallor ( Petit )
En lite mindre fralla, generöst med pålägg! 

Rosenbröd med ost/skinka     25:- 
Källarfralla med ost/skinka     25:-
Rågfralla med ost/skinka     25:- 

Klassiska frallor 
Den klassiska frukostfrallan, extra mycket pålägg
På samtliga våra mackor är det sallad/paprika/gurka 

Ljus enkel fralla med ost/skinka    27:-
Ljus fralla med ost      30:- 
Go Morrot fralla med ost/skinka    32:- 
Rågfralla med ost      30:-
Ljus fralla med ost/skinka     30:- 
Rågfralla med ost/skinka     30:-
Rågfralla med leverpastej, smörgåsgurka & tomat  30:-
Ägg/kaviar/sallad/rödlök/purjolök     35:- 

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Surdegsfrallor 
Den ultimata frukostfrallan.
På samtliga våra mackor är det sallad/paprika/gurka 
 
Ljus surdegsfralla med ost/skinka    32:- 
Mörk surdegsfralla med ost/skinka   32:-
Ljus surdegsfralla med salami/brie   40:-
Ljus surdegsfralla med kalkon & brieost   45:- 

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Mackorna levereras som standard inslagna i wrappapper om du vill ha dom oinslagna 
säg till vid beställningstillfället. Vi kan även märka upp skörgåsarna om ni beställer blandade sorter
eller för specialkost. 

Glutenfritt bröd finns att beställa, tillägg 5:-/ macka.
Övrig specialkost säg till vid beställning. 
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Surdegs Ciabatta som är bakade i vår stenugnar 
Ost/Skinka       55:- 
Salami/brie       65:-
Brie/Grönsaker      65:-

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Mjukis - Ett runt brödstycke gjord på vår deg för källarfranska
Ost/Skinka       55:- 
Räkröra       80:- 
Kycklingröra       80:- 
Salami/Brie       70:- 
Tonfiskröra       80:- 
Lax & Färskost Cream med pepparrot   80:- 

Surdegsrondell som är bakade i vår stenugnar 
Ett runt brödstycke på vår ljusa surdeg, 
Denna påminner lite om en bagels men med lite mer tuggmotstånd. 
  
Ost/Skinka       55:- 
Räkröra       80:- 
Kycklingröra       80:- 
Salami/Brie       70:- 
Tonfiskröra       80:- 
Lax & Färskostcream samt pepparrot   80:- 

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Go Morot Baguette
Ost/Skinka      55:- 
Leverpastej/smörgåsgurka    55:- 

En fruktkorg som mellanmål! 
Blandade frukter efter säsongen 10:-/person 

Lite matigare macka!

Som en måltid!

Riktigt matig macka!

Lite matigare macka!

Sid 2
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Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.



Frukostbuffé
Alla älskar en lyxig frukost!
Ost
Skinka (rökt)  
Leverpastej
Färsk gurka
Tomat
Paprikaringar
Sallad
Smörgåsgurka
Flora
Blandat nybakat ljust och mörkt bröd

Säg till om du hellre vill ha smör till din frukost än smörgåsmargarin 

Pimpa din frukost!
Medwurs (enrisrökt)    10:-
Kalkon (rökt)      10:-
Kok ägg & kaviar      10:-
Juice på tetra      10:-
Färskpressad Juice      35:-
Yoghurt       15:-
Yoghurt med bärkompott     30:-
Yoghurt Granola      30:-
Kaffe/The       15:- 
Äggröra, bacon      40:- 
Smoothie banan/mango 2 dl    30:-
Smoothie skogsbär 2 dl     30:-
Fruktsallad       30:- 

70:-

mot ett tillägg kan man få  ost från Väddö Gårdsmejeri/Muskoskinka 
Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Vi kan även plocka ihop picknickkorgar & frukostpåsar
om ni ska ge er ut i skog & mark eller på andra trevliga 
äventyr och har behov av andra goda måltidslösningar!

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.
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Alla priser är angivna inkl. moms

Levain mackor (dubbla)
Salami/Brie         40:-/75:-
Lufttorkad skinka/Mozzarella      40:-/75:- 
Mortadella/Taleggio        40:-/75:- 
Färskost/Rostad tomat/grönsaker     40:-/75:- 

Klassiska smörgåsar 
Köttbullar på rågbröd           70:-
Liten räkmacka på Danskt rågbröd        110:-
Stor räkmacka på Danskt rågbröd        145:- 
Stor räkmacka på thékaka         145:-
Liten räkmacka på thékaka          110:-
Stekt ägg & falukorv            60:- 

Halv/Hel

Wraps
Kyckling med curryröra           80:- 
Rökt lax & philadelphiaost           80:-  
Italiensk med salami & tallegio               80:-   
Grillade grönsaker & färskost           80:-
BBQ wraps pulled chicken, aioli,picklad lök, bbq sås       80:-   
Strimlad kyckling, curryfräst blomkål, tranbär, rostade       80:- 
pumpa kärnor, yoghurtdressing.   
Asiatisk ryggbiff, glasnudlar          90:-    

Smörrebröd        S/XL 
Skagenröra på Dansk råglimpa      60:-/110:- 
Räkröra på Dansk råglimpa     45:-/100:-
Rostbiff & remouladsås      60:-/110:-
Röktlax  på smörstekt surdegsbröd    60:-/110:-

Landgång med det bästa från hav & land 
En blandning av godsaker från hav & land       140:- 

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

måste beställas minst 4 arbetsdagar innan leverans (minsta antal 10 st)

Välj mellan rågbröd eller formbröd  

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 3 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Sid 4

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.



Smörgåstårtor
Räkröra & Laxmousse med rökt lax och pepparrot    99:-
Öjebyröra & Skagenröra               129:-
Rostbiff & Ostcream med grillad paprika      99:-
Ost/Skinka          79:- 
Vegetarisk (köp till italiensk chark så kan alla äta samma tårta)   89:-   

Till smörgåstårtan serveras en finskuren grönsallad  om så 
önskas  till en kostnad av 15:-/ portion
Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans,  min 10 bitar/sort  

Sallader 
Räksallad med ägg        110:-
Ceasarsallad         115:-
Kycklingsallad         100:- 
Grillad paprika & chevré       110:-
Grekisk sallad 2,0         100:- 
Italiensk         120:-
Ost/Skinka          100:- 

Beställ med marinerad pasta eller burgul som tillval utan extra kostnad 
Till salladen får man med nybakat surdegsbröd & dressing. 
Välj mellan rostad paprikadressing, vitlöksdressing eller senapsvinaigrette.

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.

Veckans Paj 
Matig paj som serveras med sallad, smör och    100:-   
bröd samt dressing,    

Veckans Soppa
Härlig hemlagad soppa som serveras med sallad,    100:-   
smör och bröd samt dressing, 

Fisk & Skaldjurssoppa 
Matig, god, hemlagad soppa som serveras med aioli,   145:- 
sallad, smör och bröd samt dressing    

Veckans Pasta
Härligt hemlagad pasta som serveras med    110:-  
sallad, smör och bröd samt dressing, 

beställ gärna i god tid, men måste beställas minst 2 arbetsdagar innan leverans

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.

Buffé eller portionspackad!

Buffé eller portionspackad!

Buffé eller portionspackad!

Buffé eller portionspackad!

Buffé eller portionspackad!
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Veckans Varma & Hemlagade 
Härlig hemlagad måltid som serveras med sallad, smör och bröd   110:- 
Fråga personalen vad som är veckans rätt.

Klassiker/Varma rätter  
Hemlagade Köttbullar med potatismos, brunsås, lingon, pressgurka  125:-
Pytt Bellman med rödbetor, ägg        120:-
Laxpudding med skirat smör        145:-
Lasagne al forno         110:-
Laxlasagne med spenat         125:- 
Wallenbergare med potaispuré, ärtor, skirat smör, gräddsås   135:-
Panerade laxfärsbiffar,ugnsrostad örtpotatis, kall romsås   140:- 
Köttgryta med minilök, champinjoner, serveras med kokt potatis eller ris     130:-
Pestoöverbakad laxfilé, kokt potatis, kall ört/vitlökssås    145:-
Parmesan & Parmakyckling med örtrostad ugnspotatis paprikasås  135:- 
Kallrökt lax & Dillstuvad potatis       155:- 
Chili con Carne serveras med ris         110:-
Högrevschili serveras med ris          135:-

Till dessa rätter serveras sallad, smör & bröd
 

Räkfrossa
Rökta & Färska räkor med Aioli, Saffrans Aioli  
Färskostcream, vispat smör, Prästost, Surdegsbröd      290:-

Tacosbuffé 
Tacoskryddad Köttfärs, Klassiska tillbehör med     165:-  
både mjukt och hårt  tacosskal  
 

Mexicansk buffé 
Fajitas på strimlad biff samt strimlad kyckling     275:-
Enchiladas
Burritos
Tomatsalsa
Guacamole
Picklad rödlök 
  
 

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.
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BBQ- Buffé 
New York styled pastrami med svartpepparrub
Pulled Pork 
Brisket South Carolina Style
Smashed potatoes  med cheddar  
Majs & Baconröra 
BBQ sås 
Aioli 
Picklad rödlök 
Grönsallad
Surdegsbröd 

Köttet är tillagat med rökningsmetod under lågtemperatur & lång tid (23 timmar)
Vilket gör det mycket saftigt, mört och otroligt smakrikt.    

Tutto Italia 
Italienska charkuterier 
Marinerade oliver & marinerade grillade grönsaker
Burrata med sotade tomater, rostade pinjenötter, olivolja, balsamvinäger & flingsalt
Salvia/Citrusmarinerad  kyckling med soltorkad tomatröra
Olivtapenade & kronärtskockskräm med crostini
Gratäng på zucchini & tomat med parmesan
Pasta pesto med ruccola
Två italienska ostar, päron, fikonmarmelad & grissini
Italienskt surdegsbröd

Antipasto
Italienska charkuterier 
Marinerade oliver & marinerade grillade grönsaker
Olivtapenade & kronärtskockskräm med crostini
Italienska ostar, päron, fikonmarmelad & grissini
Italienskt surdegsbröd

Street food Mingel ”buffé ”
Crabfish roll
Mjuk taco med sotad bifftartar, tryffelmajo & friterad ostronskivling
Slider med portobellosvamp & pesto 
Tonfisktartar på gemsallad med chilimajo & rostad lök
Minipizza med parmaskinka, ruccola & parmesankräm

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.

275:-

255:-

165:-
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165:-





 

 

Prisvärda Bufféer för minst  minst 20 personer

Buffé1
Salvia & Citrusstekt kycklingbröst 
Vitlöks Aioli 
Senapsvinägrett med rosépeppar 
Potatislåda
Mixsallad 
Brödkorg med surdegsbröd, dansk råglimpa och vispat smör. 

         195:-

Buffé 2
Kryddstekt fläskytterfilé 
Äppelchutney med Ingefära 
Rostad Paprikapesto 
Rostad potatis & rotsakssallad med pumpa kärnor 
Mixsallad 
Brödkorg med surdegsbröd, dansk råglimpa och vispat smör. 
     
         195:-

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans. 

Beställ gärna i god tid, dock senast 2 arbetsdagar innan leverans. 
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Gör din egna buffé 
Här kan du plocka ihop din egen buffé. Vid ett större antal rätter begär offert 
då priset blir något lägre/ rätt ju fler rätter du väljer. 

Kycklingspett rostad sesam och asiatisk sås       45:- 
Lågtempererad ryggbiff  färskostcream & pepparot       55:- 
Pastrami på fläsk med BBQ sås  (kallt eller varmt)      45:- 
Blandat köttfat med tillbehör  (full portionsstorlek)      125:- 
Italiensk Charkfat med tillbehör (full portionsstorlek)     135:- 
New York styled Pastrami (Hickoryrökt i 23 timmar) med BBQ sås och tryffelmajonäs   55:-
Lågtemperatur tillagad Marinerad rostbiff med pickles, picklad rödlök, (kallt)     55:- 
Gravad lax med hovmästarsås (kallt)         65:- 
Spett med chili och vitlöks marinerade jätteräkor (kallt)    65:- 
Kallrökt lax med rom& picklessås (kallt)         65:- 
Inkokta laxkuber med picklad rödlök och dijonaioli  (kallt)    60:-
Köttbullar           35:-
Prinskorv            30:-
Lufttorkad skinka med melon         55:-
Varmrökt lax med Wasabimajonäs och rostad sesam      65:-
Grillat kycklingbröst med currypickles         55:- 
Italienskaköttbullar i tomatsås med smak av citrus & basilika (varmt)    45:-
Buffalo Chicken Wings med kryddig BBQ sås (småvarmt)     45:-
Drumstick med rökig BBQ sås (småvarmt)      45:-
Rökt  Blackyskinka           45:-
Rökt Väddöskinka med  senapscream        45:-
Kikärtsbiffar myntayoghurt         40:-
Rödbetsbiffar med Spenatyoghurt        40:-
Falaffel med svart böndipp med en ton av tryffel & picklad rödlök   45:-
Sesamrullade kikärtsbollar med spenatyoghurt        45:- 
Skinkfat med  3 sorters skinka rökt, kokt, lufttorkad med melon & grissini     105:-
Köttfärsspett från mellanöstern med yoghurtsås       55:-
Senaps sill            35:-
Skärgårdssill            35:-
Löksill            30:- 
Räkor & Aioli           65:- 
Rökta räkor & Aioli            65:-
Italiensk Chark 2 sorters salami, Copa de Parma, Lufttorkad skinka    60:- 
Italienska ostar 3 sorters italiensk ost        55:-med blandade kex
Dagens ostar - 3 sorters dessertost        45:-med blandade kex
Prästost           10:- 
Västerbottenost          15:- 
Färska fikon           10:-
Päron              5:-
Fikonmarmelad           10:-
Tryffelhonung           10:-

 

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans.  (minst  10 av varje) 
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Gubbröra 30 gram          25:-
Skagenröra 30 gram         35:- 
Ratatouille            15:-
Bearnaisesås          15:-
Hollandaisesås          15:-
Rödvinssås            15:-
Champinjonsås          15:-
BBQ- sås            10:-
Saffransaioli            10:-
Aioli            7:-
Hemslagen majonnäs          7:-
Dijonnäs           7:-
Rostad paprikadressing          5:-
Vitlöksdressing           5:- 
Senapsvinägrett           5:-
Italiensk vinägrett          5:-
Röd pesto            15:-
Grön pesto            15:-
Ruccola pesto           10:-
Rostad paprikapesto         10:- 
Fransk örtvinägrett          5:-
Baba ganoush          15:-
Hummus           15:-
Sweet chili sås           5:-
Hot chili sås           5:- 
Kimchi           10:-
Chimichurri           10:-
Salsa             10:-
Mango Salsa           10:-
Hemgjord Ketchup           5:- 
Vitlökssmör             10:-
Örtsmör            10:-
Chilismör             10:-
Vispat smör            5:-
Fäskost           10:-
Surdegsbröd           10:-
Brödkorg            15:-
Surdegschips           12:- 
Tzatziki            15:- 
Rödlökschutney           10:-
Äppelchutney med ingefära         10:-
Grön pesto            15:-
Rödpesto           15:- 
Rucccola Pesto          15:-
Rostad Paprika pesto          15:-
Pisto            20:-

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans. (minst  10 av varje) 
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Förrätter  
Klassisk toast Skagen toppad med löjrom och friterad potatiskrisp på smörstekt surdegsbröd  120:-
Paj med Chevréfyllning, grillad rödbeta & saltrostade pumpakärnor och balsamicoreduktion   110:-
Öjebyröra på brioche med smörstekt rågbrödssmul          120:-
Svamprisotto med parmesan , parmachips & rucola         100:-
Jordärtskockssoppa, baconpulver och rostade solroskärnor          100:-
Hummersoppa med kräftstjärtar        135:-  
Lax & kräftterrin
  

serveras med sikrom och örtcream          135:- 
Grillad sparris  shiitakesvamp – babyspenat  - rökt brynt sidfläsk – rödlök - brynt smörsås        110:-   

Varmrätter
Svensk oxfilé med potatisgratäng          295:- 
Helstekt lågtemperatur tillagad Svensk oxfilé, fräst svamp, rödlöksbåtar, 
sugersnaps, cocktailtomater och rödvinsreduktion  

Svensk oxfilétournedos duxelle (champinjonhack med lök och persilja), 
madeirasås, potatisgratäng, bakade rotsaker och smördegsflarn     295:-     
      
Svensk Fläskfilé med ugnspotatis           250:- 
Lågtemperatur tillagad fläskfilé, champinjonstuvning 
kokta morötter och ugnsbakad blomkål  med brynt smör       

Stekt Svensk Kycklingfilé med potatis och rotsaker i ugn.       195:-
Sås på smak av timjan serveras med grillad cocktailtomat på kvist   

Gräddig renskavsgryta med skogssvamp           175:-
Serveras med potatisstomp med prästost, rårörda lingon

Boeuf Bourguignon och potatismos & stavar av ättiksgurka    165:- 
En klassisk fransk köttgryta med smålök    

Helstekt ryggbiff, stekt bacon, champinjoner, smörstekt lök i           250:-  
rödvinssky serveras med potatismos gröna ärtor

Stekt eller ångkokt Torskrygg, potatispuré, svampfräs med spenat och  250:- 
rökt sidfläsk, färskriven pepparot, brynt smör.

Pestoöverbakad lax med örtcream och ugnsbakade rotsaker samt potatis  235:-

Kycklingragu med kokt örtris, kokta grönsaker      175:-  

beställ gärna i god tid, men måste beställas minst 4 arbetsdagar innan leverans min 10 personer/rätt

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans. (minst  10 av varje)
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madeirasås, potatisgratäng, bakade rotsaker och smördegsflarn     295:-     

Desserter 
Minipaj med citroncurd, italiensk maräng och färska bär    55:-
Miniäppelpaj med glasscream        55:-
Miniblåbärspaj med glasscream        55:- 
Fransk chokladtårta med grädde och färska bär     65:- 
Moussebakelse efter säsong        75:-
Vispad pannacotta i mördegsskal färska hallon      40:-    

Övriga desserter begär förslag. 

Vickning/Nattamat
Grillad Salsiccia med hembakat korvbröd, aioli, kålsallad,      45:- 
picklad rödlök, hemgjord ketchup 
Klassisk nattamat -  Jansonsfrestelse, Köttbullar, Prinskorv     95:- 

Miniburgare/Sliders  I vårt omtyckta surdegsbaserade hamburgerbröd. 
Pulled pork  med tryffelaioli, bbqsås, romansallad picklad gurka, rödlök        50:-
Brisket med Dijonäs, pepperjack cheese, pickad rödlök, romansallad, hemgjord ketchup       55:-
Pastarmi 

ketchup

med Dijonäs, pepperjack cheese, pickad rödlök, romansallad, hemgjord ketchup   55:-
Pulled chicken med mangosalsa, aioli, isad rödlök, romansallad             50:-
Laxburgare med  wasabiaioli, rädisor, silverlök, gemsallad                            55:-
Portabello med  parmesancream, stekt lök, vitlöksaioli     50:- 

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans. (minst  10 av varje)

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans. (minst  10 av varje)

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans. (minst  10 av varje)
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Snittar/Kanapéer/Amuse bouche  
Skagenröra på Dansk råglimpa toppad med löjrom       35:-
Rökt lax och Wasabi samt färskost på surdegsbröd      35:- 
Rostbiff/Pepparrot            30:-
Skagen i bägare toppad med smörstekt rågbröd        35:-
Lufttorkad skinka & ruccolacream på surdegsbröd       30:-
Salami & Soltorkad tomat med ostcream på surdegsbröd     30:- 
Öjebyröra toppad med citrus          35:-
Laxost på surdegsbröd toppad med gräslök        35:-
Rostad rödbeta och chevré toppad med rostade pumpakärnor    30:-
Laxceviche med lime och koriander        45:-
Semitorkade tomater, rödlök, oliver, färskost       30:-
Västerbottencream med hjortron         30:-
Vegetarisk ceviche            30:-
Hickorrökt kött BBQ sås, tryffelaioli, picklad rödlök      30:- 
Kycklinginnerfilé med ört och citruscream        30:-
Minigazpacho i glas           30:- 
Kall sparrissoppa i glas          30:-      

Petit Desserts - Söta mingel desserter serverat i glas 
Vitchokladpannacotta serveras i glas        30:-
Mousse serveras i glas          35:- 
Vitchokladpastej med passionsfruktskräm serveras i glas     35:- 
Mascarponemousse med färska bär och havresmul      35:-
Cappucinomousse med rostad vit choklad och bär       35:- 
Mini swiss med vispad grädde & färska bär, kola sås & havssalt      35:- 
Vispad pannacotta i browniebotten         40:-  

Minipajer 
Kräftstjärtar/Västerbotten toppad med löjrom picklad rödlök      45:- 
Prästostpaj med ruccolacream och rostad parmaskinka       40:-
Mozzarellapaj med Soltorkade tomater  toppad med rostade pinjenötter     40:-
Ostpaj med ädelostvisp och saltrostade pumpakärnor, tyffelhonung      40:-

Surdegsminipizza
Surdegsminipizza med 3 sorters ost, hemkokt       25:-
tomtsås, lufttorkad skinka, vitlöks champinjoner serveras på rucolabädd  

Surdegsminipizza  med 3 sorters ost, löjrom,        35:- 
isad rödlök och Cream fraiche serveras på ruccolabädd 

Sid 14
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Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans. (minst  10 av varje)

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans. (minst  10 av varje)

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans. (minst  10 av varje)

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans. (minst  10 av varje)



Sid 15

Färdiga paketlösningar

Avtackning

Minnesstund

Konferenspaket heldag

Smörgåstårta 
Vatten/Lättöl

Kaffe 
Kondisbit eller Tårta 

Småkaka 
Minibulle

195:-/ person

Kaffe 
Tårta 

Småkaka 
Minibulle

95:-/ person

Konferensfralla 
Kaffe 

Fruktkorg
Vatten 

Varmrätt 
Vatten/Lättöl
Sallad
Brödkorg

Kaffe 
Bulle eller mjukkaka  

245:-/ person

Morgon

Förmiddag

Lunch

Eftermiddag



Alla priser är angivna inkl. moms

Sid 17

Prinsesstårta 6-8 bitar     199:-
Prinsesstårta 8-10 bitar     249:-
Prinsesstårta 12-14 bitar     299:-
Prinsesstårta 18-20 bitar     399:-    

Grand Gala 6-8 bitar      229:-
Grand Gala  8-10 bitar     279:-

Frukt & Bärtårta 6-8 bitar     229:-
Frukt & Bärtårta 8-10 bitar     299:-
Frukt & Bärtårta 12-14 bitar     349:-
Frukt & Bärtårta 18-20 bitar     429:-    

Hallonmousse 8-10 bitar     290:-
Hallonmousse 12-14 bitar     420:-

Blåbär/Grädd 6-8 bitar     229:-
Blåbär/Grädd 8-10 bitar     299:-
Blåbär/Grädd 12-14 bitar     349:-
Blåbär/Grädd 18-20 bitar     429:-    

Hallon/Grädd 6-8 bitar     229:-
Hallon/Grädd 8-10 bitar     299:-
Hallon/Grädd 12-14 bitar     349:-
Hallon/Grädd 18-20 bitar     429:-    

Chokladmousse 8-10 bitar     290:-
Chokladmousse 12-14 bitar     420:-

Gräddtårta med frukt & bärtårta 6-8 bitar   229:-
Gräddtårta med frukt & bärtårta 8-10 bitar   299:-
Gräddtårta med frukt & bärtårta 12-14 bitar  349-
Gräddtårta med frukt & bärtårta 18-20 bitar  429:-    

Dekoren kan vara lite olika på tårtorna mot bilden 

Schwarzwaldtårta 8-10 bitar     299:-
Schwarzwaldtårta 12-14 bitar    349:-

Standard tårtor

För övriga tårtor med bilder, 3-D, logo och liknande begär offert! 



Sid 18

Engångs artiklar 
Fika (kaffemugg, assiett, servett, kaffesked)       6:-
Stående lunch (gaffel, glas, servett)        8:-
Lunch (bestick, glas)          10:-
Kaffemugg            3:-
Vinglas plast hård lyx 23cl          9:-
Glas enkel 25cl           5:-
Champagneglas 13cl          5:-
Servett enkel vit           1:-
Fin middagsservett           5:-
Pappersduk rulle olika färg 25m 120cm bred       540:-
Pappersvepa/löpare 25m 40cm bred        540:-
Kronljus 20 cm           8:-
Värmeljus            2:-
Sopsäck matavfall 125 L          10:-
 

Vi kan genom samarbetspartner även erbjuda er: 
glas, bestick, porslin, linne, bord, möbler, bar, scener, dekor, rekvisita, köksutrustning, grillar och tält. 

Vi kan även hjälpa er med bokning av underhållning samt ljud och ljus genom partners. 

Begär offert så sätter vi ihop ett paket som passar just ditt behov och tillställning.  

Personal 
Kock 495:-/timme
Hovmästare 405:-/timme 
Sommelier 455:-/timme  
Serveringspersonal 345:-/timme 
Transport & Montage 295:-/timme  

Alla priser är angivna inkl. moms




