Cateringmeny 20180601
Alla priser inkluderar moms och leverans

Frukost

½ frukostbulle med ost eller skinka 24:½ frukostbulle med ost eller skinka och kaffe / te
50:-

Dryck

Kaffe / te 26:Ramlösa 25:Läsk 25:-

Lax varmrökt Stefan Pålsson
Prosciutto
Kyckling svensk
Vegetarisk
Räkor

Buffé

Dryck ingår ej i priset.
För samtliga bufféer gäller minimum av 10 personer
Beställes minst tre arbetsdagar innan leverans

Ceasar 150:-

Luncmackor

Rökt lax och pepparrotskräm 67:Tonfiskröra 62 :Bacon , tomat & sallad 62:Kyckling 62:Prosciutto och tapenade 67:Brie och tapenade 62:Diamant dubbel ost/skinka alt. Kalkon 37:Veganmacka
Kikärtsröra, och avokado 62:Potatis, picklad lök & bönkräm
Räksmörgås på Hällekaka 75:-

Smörgåstårta

Storlek 10-14 portioner
Rostbiff & skinka 84:-/portion
Lax & räkor 84:-/portion
Prosciutto & gorgonzola 84:-/portion
Vegetarisk 84:-/portion
Vegan 84:Landgång 87:- (skinka, lax, räkor, brie mm.)
Lyxlandgång 117:- (bl.a rostbiff , tre sorters ost räkor, lax
mm.)

Lunch

Sallad 95:-

Stekt kycklinklubba
Rostade potatisklyftor
Romansallad
Bacon
Ceasardressing
Bakad tomat
Bröd & smör

Buffé Vegetarisk 195:Sötpotatisfalafel m. sesamfrö
Lökpaj
Ugnsbakad portabella m. mozarella
Rostade rotfrukter m. grönkålspesto
Aubergineröra m. tomat & chili
Kikärtsallad
Bröd & smör

Buffé Vegan 195:Lins & morotsbiff
Rödbetspaj
Paprika & kumminrostad pumpa
Råmarinerad broccoli
Grön ärtkräm m. chili
Kikärtsallad
Bröd & tapenade

Dryck ingår ej i priset.

Dagens lunch uppdukad som buffé på Café Hjärtat
eller levererad.
Lunch 95:- Inklusive mineralvatten/lättöl, kaffe och
chokladbit 130:-

Affärslunch

Mineralvatten, kaffe & chokladbit ingår

Beställes två dagar innan leverans

Buffé Klassisk 215:Skagenpuck
Kallrökt lax m. citrussås
Kallskuren svensk fläskfilé m. örter
Västerbottenpaj
Potatissallad m. senap & äpple
Grön sallad
Bröd & smör

Oxfärsbiff m. grönpepparsås & råstekt potatis 165:Svensk kycklingbröst m. rostad pumpa, rotfrukter &
ädelostsås 170:Varmrökt lax Stefan Påhlsson m. citron & romsås,
sockerärtor och kokt delikatesspotatis 179:Kokt torskrygg m. räkor, pepparrot, ägghack & skirat
smör & kokt delikatesspotatis 170:Pestogratinerad aubergine m. portabella, rostade
rotfrukter & tomatsås 165:-

Buffé Italien 215:-

Vitlöks & timjanstekt svensk kycklingbröstfilé
Charkuterier m. picklade grönsaker
Marinerade champinjoner
Risonisallad
Bönsallad
Tomat & mozarella sallad
Foccacia

Cateringmeny

Alla priser inkluderar moms och leverans
Kakor

Kaffe med kaka 50:Kaffe med liten kaka 45:Kaka / Kanelbulle 24:Liten kaka 19:-

Frukt

Snittar

Tunnbrödsrulle m. färskost, sweet chili & sesamfrö
22:Smördegsrulle m. soltorkad tomat, oliv & parmesan
22:Spenatomelett med stenbitsrom 25:Kycklingspett 22:Prosciuttolindad gurka 25:Spett m. mozarella, tomat & cocktailkorv 20:-

Dagspris

Godis

Trekantsnitt

22:-/hg
Mörk chokladbit 8:-

Tårtor

Beställes två dagar innan leverans, ring oss gärna om
du glömt beställa i tid. Ofta går det att lösa men
vissa tårtor kräver framförhållning.
Storlekar 8 eller 10 portioners
Gräddtårta med bär 34:Chokladkladdtårta med bär & grädde 34:Cheececake m. bär 34:Bärflarn med vaniljkräm 34:Prinsesstårta 34:Marängtårta 34:- 12 eller 25 portioners
Chokladtartlett m. marshmallowfluff 34:-

Rökt lax med skagenröra 35:Tre sorters ost 32:Prosciutto & tapenade 28:Dubbel trekantsnitt med laxröra 28:Dubbel trekantsnitt m. äggsallad 24:Dubbel trekantsnitt m. tonfiskröra 26:Vegan
Dubbel m. gurka & krasse 22:Dubbel m. veganskagenröra 22:-

Önskemål av annan tårta var vänlig ring

Gör din beställning på vår
hemsida www.cafehjartat.se
eller ring
046-211 98 31

