Catering för små och stora sällskap
Välkommen med din beställning!
Vi har cateringbeställning för både små och stora sällskap.
Välj mellan våra förslag på catering eller berätta om dina egna önskemål, så skapar vi ett
särskilt tema och cateringmeny för just ditt arrangemang.

Vardagar

Helg

Måndag – Fredag
15 personer eller enligt överenskommelse

Lördag – Söndag (annan helgdag)
20 personer eller enligt överenskommelse

Priser
Samtliga priser är hämtpriser inkl. 12 % moms. Betalas vid hämtning. Priserna gäller tills vidare.
Utkörning enligt överenskommelse.

Buﬀé till fest och student
hembakat bröd.

Buﬀé 1 – Italiensk buﬀé

Buﬀé 2

• Prosciutto lufttorkad skinka
• Medelhavspaj med tomat och parmesan
• Tomat & mozzarella
• Blandad sallad
• Delikatesspotatissallad vinegrette
• Kall örtsås
• Baguette med rosmarin & smör

Västerbotten & fetaostpaj med räkröra
Potatisgratäng
Blandad sallad
Ananassalsa
Kall örtsås alt. mango chutneysås
Bröd/smör

175:-/person

175:-/person
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Buﬀé 3

Buﬀé 4

• Kyckling drumsticks
• Pastasallad med räkor, fetaost & tomat
• Potatisgratäng alt. potatissallad
• Blandad sallad
• Kall dressing
• Bröd/smör

• Honung & chiliglaserade kycklingspett
• Lufttorkad skinka & melon
• Pastasallad med soltorkade tomater, fetaost & räkor
• Potatissallad alt. potatisgratäng
• Blandad sallad
• Hembakat bröd
150:-/person

175:-/person

Matiga pajer, kyckling, västerbotten, tacopaj
Välj mellan:
• Räk & chili
• Lax & spenat
• Västerbotten & fetaostpaj
• Tacopaj

• Kyckling
• Bacon & broccoli
• Quiche Lorraine
225:-/st

250:-/st
Pajerna köps hela och det är 4 portioner / paj.

Pastasallader med kyckling, räkor och salami
mellan någon av J3 Kökets goda pastasallader.
• Kyckling, bacon & purjolök
• Räkor, sparris, paprika, tomat & rödlök
• Salami & ruccola
80:-/person

Smörgåsar och smörgåstårta
Välj mellan någon av J3 Kökets goda smörgåsar. Minsta antal: 12 pers

Ost / skinka / leverpastej

Smörgåstårta

• Fralla, halv, grov 17:• Fralla, hel, grov 22:-

Smörgåstårta 70:-/portion
Minsta antal: 12 pers

• Räksmörgås 70:-
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