Cateringmeny

Folkes konferenspaket
serveras i restaurangen om inte kund beställt annat

Heldagskonferens (inkl. förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika)
Halvdagskonferens (inkl förmiddagsfika alt. Eftermiddagsfika samt lunch)
Förmiddagsfika
Fralla på surdegsbröd med ost, sallad, ärtskott och grönsaker med en kopp kaffe eller te.
Lunch
Serveras på buffé, för mindre sällskap i vår restaurang och dagens rätter. För större sällskap
på särskilt anvisad buffé. Inkluderar kaffe/te på maten, isvatten och en salladsbuffé.
Eftermiddagsfika
Fikabröd såsom brownie, morotskaka eller paj serveras med kaffe/te.

Kan bytas ut mot nyttigare fika med nötter, rawboll och frukt vid önskemål
Tillägg frukt
Tillägg kaffe hela dagen
Tillägg servering på rummet

Mackor/Wraps
Fralla, ost & kalkon
Ostfralla
Matig macka, ciabatta, med kycklingröra
eller vegetariskt alternativ med fetaoströra
Wrap med kycklingröra
eller vegetariskt alternativ med fetaoströra

Sallader
Grekisk sallad med oliver & fetaost
Caesarsallad med kyckling
Getostsallad med quinoa och betor
Napolitansk pastasallad med eller utan kyckling
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Cateringmeny
Fikabröd
Kanelknut
Pekanpaj med vispad grädde
Kondisbit (biskvi, mazarin etc)
Tårta, mousse eller marsipan
Rawboll

Snittar

•

Parmesankräm med fikon (vegetarisk)

•

Getostkräm med fikon (vegetarisk)

•

Olivtapenade (vegan)

•

Rödbetshummus (vegan)

•

Rökt renröra med pepparrot i tunnbrödsrulle

•

Rökt laxmousse med dill på kavring

•

Klassisk skagenröra toppad med rom

Dryck
Te / kaffe
Smoothie
Mineralvatten, 33 cl
Mineralvatten, 50 cl
Läsk/lättöl 33 cl
Läsk 50 cl
Alkoholfri öl 33 cl

Mousserande vin
Husets vin
Husets öl, 33 cl
Husets öl, 50 cl

(Alkohol serveras i restaurangen efter överenskommelse eller vid större arrangemang inom
Botkyrka kommun)
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Buffé (minst antal: 18 portioner)
BUFFET PETIT

Jambon de pays, fänkålsinkokt lax med citruscrème, kalvrostbiff med remoulad
på cox orange, quiche med spenat och lök, potatis med krasse och
dijonvinägrett, grönsallad, mjukt lantbröd och knäcke, färskost med gräslök

PERSISK BUFFÉ

Chermula med aubergine, majskyckling med rosenharissa, bulgursallad ”Kisir”
med mynta & granatäpple, hummus, pistage- & fetaostdipp, kryddig österländsk
focaccia, stora gröna oliver, färsk frukt.

HÖSTLIG, ITALIENSK VEGOBUFFÉ

Höstlig bladsallad med sherryvinägrett, radichio- och plommonsallad,
orechiette med svartkålspesto med rostade solrosfrön (nötfri), confit på
körsbärstomater, frittata på ekologiska ägg och skogssvamp, ugnsbakade
betor med honung och lavendel, getostgratinerad svartrotsgratäng, ostar med
äppelmostarda. Surdegsbröd, rågbröd och fäbodknäcke med färgglada röror.

Pris inkl. moms, exkl. leverans. Beställning skall ske senast 5 arbetsdagar innan leveransdag.
Catering för mindre sällskap kan ske vid ordinarie öppettider, måndag till fredag mellan 8-17.
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