
 

 

 

 

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället. 
Menyn gäller från 1 januari 2017 

 

Chalmers Konferens & Restauranger 
www.chalmerskonferens.se 

031-772 39 50 
 

OKTOBER-MARS 
 
ENKLARE CATERINGMENY 
Upplagt på fat och eller annat lämpligt kärl med uppläggningsbestick. Engångsartiklar och 
servetter ingår om så önskas. Beställning önskas senast 2 vardagar före leveransdag. 
 
Dryck  
tillbehör såsom socker, mjölk och servetter samt engångsartiklar såsom 
muggar/glas och omrörningspinnar ingår 
 
Ekologiskt bryggkaffe / Te i utlåningstermos   22kr 
Läsk, lättöl eller mineralvatten    14kr/33cl  
 

Kall lunch 
Inklusive bröd(ljust eller mörkt), smör, sallad & dryck 
 
Veggie  149kr 
Bakad portabellosvamp, couscoussallad & grillade grönsaker, harissa, 
mukimame bönor & smulad feta ost 
 
Fish  149kr 
Miljömärkt varmrökt lax, krämig potatis, fänkålscrudite & senapscrème 
 
Meat   149kr 
Kycklingballotine & rostade rotfrukter, risoni, tomatconfit & parmesancrème 

 
Sallad 
Inklusive dressing, bröd (ljust eller mörkt), smör & dryck. 
 
Välj mellan: 
Grönsallad / Pastasallad / ekologisk bulgur med:   
Varmrökt lax, ärtor, ägg, gurka, citron    82kr 
Chilimarinerad kyckling, majs, lök, paprika, tomat   82kr 
Fetaost, oliver, oregano, kikärtor, kapris    82kr 
Caesarsallad: kyckling, bacon, grana padano, brödkrutonger  82kr 
 
Buffétallrik      185kr 
Inklusive surdegsbröd & örtfärskost    
Ädelost- & valnötstartelette 
Charkuterier 
Mjukbakad lax med rotsellericrème 
Örtmarinerad kronärtskocka & lagrad parmesanost 
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BUFFÉER      
Priserna är baserade på 25 personer eller fler. Är ni ett mindre sällskap kontakta oss för separat offert. 
Beställning emotses senast fem arbetsdagar före avhämtning eller leverans.  
 
Tapasbuffé  245kr 
Potatis, manchego, oliver & sardeller    
Getost- & spenattartelette 
Charkuterier & kallskurna delikatesser 
Vitlöksstekta skogschampinjoner 
Majskyckling, avokado- & limecrème 
Ljust och mörkt bröd med vispat smör 
 

Mörk chokladmousse & hjortron 
 

Fresh (vegetarisk)  380kr 
Nudelsallad, mukimame bönor, pak choi & kokos 
Kimchi  
Edamamesallad, grillad halloumi & saltrostade solrosfrön  
Sotad endiv & yuzudressing  
Chilibakad shiitake 
Rostad sesamcrème 
Linsfalafel & kryddig tomatcrème 
Ljust och mörkt bröd med vispat smör 
 

Kokospudding, mango & ingefära 
 

Local   470kr 
Potatissallad, ekologisk svamp & senapsvinägrett 
Kokta betor & getost från Dalspira 
Skaldjurssallad med rökt lax 
Havtornssill 
Lättrökt fläskkarré & syrad blomkål  
Pepparotscrème 
Inkokt fjordlax, fänkål- & vaxbönor 
Ljust och mörkt bröd med vispat smör 
 

Äppelkompott, vaniljcrème & smuldeg  
 

Global   460kr 
Tortellini, rostad svamp & dragonvinägrett 
Bakade lökar, lufttorkad skinka & balsamicovinäger 
Quesadillas med kronärtskocka- & parmesan 
Grillade medelhavsgrönsaker & mozzarella 
Räkor, saffran, apelsin, tomat & hjärtsallad 
Tomat- & basilikasalsa 
Pulled pork & örtcrème 
Ljust och mörkt bröd med vispat smör 
 
Mascarponecrème, marsala, savoiardikex & riven choklad 
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Mingelmat (serveras på buffé)      
Val av tre olika smårätter     75kr 
Val av fem olika smårätter     125kr 
 
Marinerad Fetaost        
Chorizo  
Lufttorkad skinka  
Örtmarinerade grönsaker  
Citronmarinerade oliver  
Manchego & kvittenmarmelad  
Ädelost, digestivekex & fikonmarmelad  
Foccacia, getost & rosmarin  
Tortilla Espanola  
Crostini & tapenade  
Friterat tortillabröd & tomatsalsa  
Marinerade kycklingspett  
Rökt laxsandwich  
Räksandwich, äpple & dill  
Brieost & surdegsknäcke  
 
 
 
Leverans 
Inom Lindholmspiren samt Chalmers Lindholmen (08:00-17:00)  leverans ingår 
 
Information 
Beställning önskas senast 2 vardagar före önskat avhämtnings- eller leveransdatum.  
Utlämning av beställda artiklar sker i Café C, mellan 08:00-17:00, måndag-fredag. 
 
Hyra av glas, porslin, linne och övriga utensilier debiteras enligt separat prislista, mot förfrågan. 
Övriga menyförslag lämnas på separat offert, mot förfrågan. 
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