
Frukostpaket 
Valfri fralla, smoothie, hälsoshot 105:- 
Valfri fralla, turkisk yoghurt med blåbär, honung.& granola, apelsin juice 115:- 
Croissant, keso med fruktsallad, ägg & kaviar, smoothie 125:-

Frukost/Mellis 
(minst 10 pers)

Alla priser är exkl moms 
Leverans tillkommer

Fralla 
Ost, salladsmix & gurka 40:- 
Färskost, tomat, salladsmix 40:- 
Ägg och kaviarmajonnäs 45:- 
Kalkon, salladsmix & gurka 45:-

Yoghurt & gryn 
Overnight oats, äppelkompott, 
rostade frön 55:- 
Turkisk yoghurt, blåbär, honung,  
granola 55:- 
Keso, fruktsallad, kokos 55:-

Sides 
Fruktsallad 35:- 
Ägg & Kaviar 25:- 
Rawbar 40:- 
Croissant 30:-

Wrap 
Caesar - kyckling, caesardressing, ris, romansallad, parmesanost, picklad rödlök 95:- 
Caesar - portabello, caesardressing, ris, romansallad, parmesanost, picklad 
rödlök 95:- 
Fetaost och kronärtskocka - ruccola, semitorkade tomater, bönor, ärtonaise, 
romansallad 95:-

Dryck 
Apelsin/Äpplejuice 25:- 
Hälsoshot 25:- 
Smoothie 33cl 45:- 
Läsk/ramslösa 25:-

Utöver vår fasta cateringmeny löser vi självklart speciella önskemål på 
förfrågan. Vi har även möjlighet att erbjuda kock på plats och större 

event. Du hittar våra olika koncept på sista sidan. 



Alla priser är exkl moms 
Leverans tillkommer

Lunch/Middag 
(Minst 10 pers)

Varm mat (endast lunch) 
Köttbullar - gräddsås, potatispuré, rårörda lingon, inlagd gurka 135:- 

Pasta bolognese - riven parmesan, ruccola 125:- 

Veckans husman 
Modern husmanskost med klassiska smaker 135:- 

Veckans vegetariska 
Vegetariska rätter med smaker från hela världen 125:-

Kall/ljummen mat 
Caesar kyckling - caesardressing, romansallad, äppelsyrad rödkål, 
parmesanost, gryn , lönnsirapsrostad fröcrunch 135:- 

Caesar portabello - caesardressing, romansallad, äppelsyrad rödkål, 
parmesanost, gryn , lönnsirapsrostad fröcrunch 125:- 

Fetaost och pestokräm - rostad zucchini, quinoa, soltorkade tomater, 
picklad rödlök 120:- 

Asiatisk räka - nudelsallad, morotsröra, kål, fermenterad chilimajonnäs, 
sesamcruch 135:- 

Asiatisk tofu - nudelsallad, morotsröra, kål, fermenterad chilimajonnäs, 
sesamcruch 120:- 

Chevré och rostade betor - gryn, brynt smörkräm, ruccola, solrosfrön, 
lagrad balsamvinäger 125:-

Dessert (minst 10 pers) 
Cheesecake med hallon 55:- 
Cheesecake med Oreos 55:- 

Toscakaka på chokladbotten 55:- 
”Gofika” (en mix av chokladbollar, biskvier, mazariner, 

dammsugare mm) 45:- 
Kladdkaka med vaniljkräm och färska bär 75:- 

Mini prinsesstårta 89:- 



Buffeér 
(minst 10 pers) 

Kryddstekt kycklingbröst, örtbakad portabello, sockerärtor med 
vinägrett, caesarsallad, quinoasallad med morot och zucchini 
äppelsyrad rödkål, grönärtsröra, lönnsirapsrostad fröcrunch, 

surdegsbröd och smör.  
365:- 

Asiatisk räka, sojagravat ägg, sotad tofu, morotsröra, misomarinerade 
edamamebönor, nudelsallad med spetskål, kimchibroccoli fermenterad 

chilimajonnäs, mangosalsa, surdegsbröd och smör. 
355:- 

Serrano, mozzarella, semitorkade tomater, risonisallad, marinerade 
kronärtskockor, pestokräm, örtröra på smörböna, olivtapenad, 

surdegsbröd och smör, vispad mascarpone med citron och biscotti. 
305:- 

BBQ-marinerad fläskfilé, hummus, fetaost & melonsallad, potatissallad 
med dijonsenap och purjolök, rostad majs med chili och koriander, 

bearnaisesås, surdegsbröd och smör. 
345:- 

  
Broccolibiff med spenat och västerbottensost, vispad getost, sallad 
på rostade betor och ruccola, kantarellpaj med picklad rödlök, bakad 
sötpotatis med salladslök och fröcrunch, tryffelmajonnäs, surdegsbröd 

och smör. 
295:- 

Alla priser är exkl moms 
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Fingerfood/Mingel 
(minst 10 pers) 

Paket 3 valfria 175:- 
Paket 4 valfria 220:- 
Paket 5 valfria 250:- 

Parmesankräm, brända vindruvor, lagrad balsamicovinäger, smörgåskrasse 
Nduja, tryffelhonung, ruccola, rostade mandlar  
Hummus, zucchini, semitorkad tomat, fröcrunch 

Skagenslider, räkor, majonnäs, plocksallad, picklad rödlök, dill 
Kantarell, färskost, syrade betor, örtsallad 

Caesarslider, kyckling, caesardressing, äppelsyrad kål, rostad lök  
Sotad råbiff, tryffelmajonnäs, parmesanost, 3 x lök  



Kock på plats  
                   Lyxa till festen med en kock på plats. 

 Våra kockar är tar med sig allt som behövs och ger er en härlig upplevelse 
 på plats. Vi har självklart också serveringspersonal och ser till att ditt 

           event/fest blir en härlig resa för dig och dina gäster 

Större event/bröllop 
 Vi har lång erfarenhet av stora event så som företagsfester eller bröllop. 
  Vi har gjort event åt allt från Polarpriset till Spotify och andra stora 
 aktörer. Vi kan också vara med i den kreativa processen för att göra ditt 
  event till succé. Hojta till så tar vi ett möte och ser över vad just du 

behöver. 

Kick off/AW  
      Unna dig och dina vänner/anställda en härlig AW eller kick off. 

Vi levererar färdiga rätter till er, antingen som buffé eller som smårätter 
i from av fingerfood/mingelmat. 

Eventlokal  
  I vår lokal på Sandhamnsgatan 6 på Gärdet har ni alla möjligheter till en 
 fantastisk kväll. Med plats för 120 sittande gäster samt möjlighet till 

både 
    dansgolv och scen för presentationer. Perfekt för konferens, event och 
     möten. Vi har fulla rättigheter och hjälper er med allt ni behöver.

Alla priser är exkl moms 
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