
FIKA OCH KONDITORIVAROR
Upplagt på fat eller annat lämpligt kärl med uppläggningsbestick. Engångsartiklar och
servetter ingår om så önskas. Beställningen ska vara inlämnad senast kl.13:00 för leverans nästa vardag
om inget annat anges nedan.

Dryck
tillbehör såsom socker, mjölk och servetter samt engångsartiklar såsom
muggar/glas och omrörningspinnar ingår

Ekologiskt bryggkaffe / Te 22kr
Läsk, lättöl eller mineralvatten 14kr/33cl

Något till kaffet
Kanelbulle 20kr
Chokladboll 18kr
Hembakad mjuk kaka 22kr
Muffins 22kr
Wienerbröd 22kr
Småkaka 7kr
Ekologisk frukt 9kr
Chokladtryffel ”Valrhona Manjari” 13kr
Semla (vid säsong) 22kr

Frallor & matiga wraps
1/2 fralla (ljus eller mörk)med ost eller skinka och grönsaker 22kr
1/1 fralla (ljus eller mörk) med ost eller skinka och grönsaker 25kr
1/1 fralla (ljus eller mörk), avocado, alfagroddar, tomat, rödlök 30kr

Matig wrap
Veggie – Bönsalsa, picklad gurka, koriander, sojamajonnäs, romansallad 80kr
Fish – Räkröra, äpple, pepparrot, dill, romansallad 80kr
Meat – Kyckling, rostad majscrème, romansallad 80kr

Smörgåstårta & räksmörgås
Beställning emotses senast två arbetsdagar före avhämtning eller leverans.
Smörgåstårta med: (Finns i 10 bitars vilket är minsta antal vid beställning)
Skaldjur/Lax 78kr/bit
Ost & Skinka eller vegetarisk 78kr/bit
Räksmörgås med 150 g handskalade räkor (på tekaka eller rågbröd) 150kr

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället.
Chalmers Konferens & Restauranger 

bokninglindholmen@chalmerskonferens.se +46 31-772 39 50
www.chalmerskonferens.se

Det går inte att visa bilden för tillfället.



Tårtor
Pris per bit (Tårtorna är inte delbara)
Beställning emotses senast två arbetsdagar före avhämtning eller leverans. 46kr

Våra tårtor finns i följande varianter och storlekar:
Drottningtårta,12 -14 bitar
Schwardswaldstårta, 6,12 – 14 bitar
Jordgubb & gräddtårta, 6, 12 – 14 bitar, 18 – 20 bitar och 40 bitar.
Bananza, 6, 12 – 14 bitar.
Italiensk hallonmaräng storlek 6 bitar.
Hallon & gräddtårta 6, 12 – 14 bitar, 18 – 20 bitar samt 40 bitar
White Lady, 6, 12 – 14 bitar, 18 – 20 bitar samt 40 bitar.
Frukttårta 6, 12 – 14 bitar, 18 – 20 bitar.
Tryffeltårta 6-8 bitar
Princesstårta 6, 12 – 14 bitar, 18 – 20 bitar samt 40 bitar
Moussetårta trippel choklad, jordgubb, cheesecake, 6-8 bitar

Bakelser
Pris per styck 46kr

Princessbakelse
Mariaboll
Schwardswaldsbakelse
White Ladybakelse
Blåbärsbakelse
Moussebakelse Trippel choklad eller cheesecake
Jordgubbsbakelse
Osötad Petit Choux
Hallonbakelse
Budapestbakelse

Kontakta vår bokningsavdelning för mer detaljer och beställning.

Leverans
Inom Lindholmspiren samt Chalmers Lindholmen (08:00-17:00) leverans ingår

Information
Beställningen ska vara inlämnad senast kl.13:00 för leverans nästa vardag
om inget annat anges ovan. 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.

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid  
faktureringstillfället. Chalmers Konferens & Restauranger bokninglindholmen@chalmerskonferens.se 

         +46 31-772 39 50
www.chalmerskonferens.se

Det går inte att visa bilden för tillfället.


