MÖTESCATERING
SALLADER
Vi lägger upp på fat för sällskapet eller i portion för arbetsgruppen:
1. CEASARSALLAD
Med rostat kycklingbröst, knaperstekt bacon och olivstekt krutonger
2. RÄKOR & KRÄFTOR
Med yoghurt- & färskostkräm smaksatt med gräslök och citron, isbergssallad, tomat samt
kokt ägg
3. ROSTBIFF
Rosastekt rostbiff med en sallad på krämiga rotfrukter, cocktailtomat, gurka och
isbergsallad
4. HUMMUS
Med kronärtskocka, tomat, romansallad, hummus, groddar, gurka och kamutvete
PRIS p.p. 95 kr exkl. moms; 106:- inkl. moms

SHAKES
En sallad till konferens- & mötespausen:
1. JAMBALAYASHAKE
Med risonipasta, kycklingspett, kräftor, chili, tomat, gurka, majs, sallad och en krämig
kreolsk salsa
2. BOHUSSHAKE
Med handpillade räkor, ägg, tomat, bulgur, gurksallad och en dillyoghurt
3. ASIATISK BIFFSHAKE
Med finstrimlad teriyakistekt biff, wokade grönsaker, nudlar och sweet chilidressing
4. GREKISK SHAKE
Med marinerad fetaost, solmogna tomater, gurka, rödlök, matvete och yoghurtsalsa
5. CEASARSHAKE
Med kyckling, romansallad, knaperstekt bacon, brödkrutonger, matvete och
ceasardressing
PRIS p.p. 85 kr exkl. moms; 95:- inkl. moms
Min 6 st av samma sort

MÖTESCATERING
MATIGA PAJER
Vi bakar våra pajer lite tjockare och krämigare:
1. SKINK & BRIEPAJ
Med en välsmakande brie, oliver, purjolök och rökt skinka
2. KYCKLING & CHÈVREPAJ
En paj med rostat kycklingbröst, soltorkad tomat och chèvreost
3. VÄSTERBOTTENPAJ
Med varmrökt lax, zucchini och fina strimlor av purjolök
PRIS: 4 bitars 260 kr inkl. moms
KRISPIG SALLAD som tillbehör till pajerna
PRIS p.p. 25 kr inkl. moms

PICKNICKKORGAR
Passar till picknick i Slottsskogen, i båten eller på kontoret:
1. ESPAGNOLE
En krispig sallad med marinerad manchegoost, rostat kyckling-spett, Serranoskinka,
kanariska färskpotatis med mojosalsa, vitlöksräkor, oliver, vindruvor och nybakt bröd
2. CREOLE
Pulled porc i wraps med coleslaw, blackened laxspett med aioli, Ceasarsallad, chilinachos
med guacamole, vindruvor och en bit ost . Marinerat fruktspett med apelsin- &
hallonkoladip
3. FRANCE
En halv grillad marinerad kyckling, fransk potatissallad, en minipaj med chèvre & tomat,
en bit mogen brie, vindruvor, en sallad på oliver & soltorkad tomat samt en baguette
PRIS p.p. 195:- inkl. moms 174 kr exkl. moms
Min 6 pers

