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031-7723950 

 CATERINGMENY FÖR AVHÄMTNING OCH LEVERANS 
Upplagt på fat eller annat lämpligt kärl med uppläggningsbestick. Beställningen ska vara inlämnad 
senast kl.13:00 för leverans nästa vardag om inget annat anges nedan. 
 
Dryck 
Ekologiskt bryggkaffe/te i utlåningstermos -   22 kr 
Socker, mjölk och servetter samt engångsartiklar såsom 
muggar och omrörningspinnar ingår 
 
Läsk, lättöl eller mineralvatten 33 cl 14 kr 

Våra frukostar  
Small: Ekologiskt kaffe/te, surdegsfralla med grönsaker, ost & skinka, 65 kr 
apelsinjuice från Brämhults  

Medium: Ekologiskt kaffe/te, surdegsfralla med grönsaker, ost & skinka 75 kr 

apelsinjuice från Brämhults, Wapnöyoghurt med bär- & nötmüsli 

Large: Ekologiskt kaffe/te, surdegsfralla med grönsaker, ost & skinka, 85 kr 
apelsinjuice från Brämhults, Wapnöyoghurt med bär- & nötmüsli, 

pain au chocolate 

 Något till kaffet 
  Kanelbulle.-  22 kr 

Chokladboll  18 kr 
Hembakad mjuk kaka  22 kr 

Muffins  22 kr 
Wienerbröd   22 kr 
Hembakt småkaka 8 kr 
Ekologisk frukt 13 kr 

Chokladtryffel ”Valrhona Manjari”  13 kr 

Frallor & matiga wraps 
1/1 fralla med ost eller skinka och grönsaker 25 kr 
1/1 fralla med avokado, groddar, tomat, rödlök 30 kr 

Vegan – Oumphkebab, bön- & persiljesallad, hummus, romansallad 80 kr 
Fish – Varmrökt laxröra, dill, gräslök, syrad rödkål, romansallad 80 kr 
Meat – ”Pulled” högrev, chilimajo, koriander, inlagd gurka, rödlök, romansallad 80 kr 

Smått & gott 
Smoothie - Wapnöyoghurt, banan, blåbär, kokos 20cl.- 27 kr 

Smoothie - Havremjölk, acai, äpple, ananas   20cl 27 kr 
Wapnö vaniljyoghurt med bär & rostad nötmüsli 250gr 25 kr 
Filmjölk från Wapnö med rostad nötmüsli 250gr 22 kr 
Powerbar pumpa & physalis eller choklad & nötter 80gr 26 kr 

Raw food boll 22 kr 
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Sallad 
Inklusive vår dagsfärska foccacia, dressing, smör & dryck 

Dagens sallad från L´s Kitchen 85 kr 
Falafel, svart råris, syrad rödkål, baby tomat, sockerärtor, grönsallad 89 kr 
Räkor, asiatisk glasnudelsallad, ingefärspicklad morot, edamamebönor, grönsallad 89 kr 
Rödbetshummus, röd quinoa, avokado, ingefärspicklad morot, broccoli, grönsallad 85 kr 
Långkokt högrev, glasnudlar, broccoli, syrad rödkål, koriander, gurka, grönsallad   85 kr 
Caesarsallad: kyckling, bacon, grana padano, brödkrutonger 85 kr 

 
Smörgåstårta & räksmörgås 
Beställning senast tre arbetsdagar före avhämtning eller leverans. 
Smörgåstårta med (finns i10 bitars, minsta antal vid beställning 20p) 

Skagen         82 kr/bit 
Ost & skinka eller vegetarisk 82 kr/bit 
Räksmörgås med 150 g handskalade räkor (på tekaka eller rågbröd) 155 kr 

Bakelser  

Beställning senast två arbetsdagar före avhämtning eller leverans 
Pris per styck         46 kr 
Princessbakelse 

Mariaboll 

Schwardswaldsbakelse 
White Ladybakelse 
Blåbärsbakelse 
Moussebakelse trippel choklad eller cheesecake 
Jordgubbsbakelse 

Osötad Petit Choux 
Hallonbakelse 
Budapestbakelse 
 

Tårtor  
Beställning senast två arbetsdagar före avhämtning eller leverans (vissa tårtor kan ej levereras 
måndagar) 
Pris per bit   46 kr 
Våra tårtor finns i följande varianter och storlekar: 

Drottningtårta, 14 bitar 

Schwardswaldstårta, 6 eller 14 bitar 
Jordgubb & gräddtårta (vid säsong), 6, 14 eller 20 bitar  
Bananza, 6 eller 14 bitar. 
Italiensk hallonmaräng, 6 bitar. 
Hallon & gräddtårta 6, 14 eller 20 bitar  
White Lady, 6, 14 eller 20 bitar  

Frukttårta 6, 14 bitar eller 20 bitar 
Tryffeltårta 8 bitar 
Princesstårta 6, 14 eller 20 bitar  
Moussetårta; trippel choklad, jordgubb eller cheesecake, 8 bitar 
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MINGELMAT, MINGELTALLRIK OCH BUFFÉER 
Priserna är baserade på 25 personer eller fler. Är ni ett mindre sällskap kontakta oss för separat offert. 
Beställning senast fem arbetsdagar före avhämtning eller leverans. 

 

Mingelmat  

Beställning senast fem arbetsdagar före avhämtning eller leverans 
Val av tre olika smårätter 85 kr 
Val av fem olika smårätter  135 kr 

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 
 

Mingeltallrik 
Beställning senast två arbetsdagar före avhämtning eller leverans 185 kr 

Inklusive surdegsbröd & örtfärskost 
Italienska charkuterier, citronstekt lax med tapenade, spansk potatissallad med rostad paprika, 
kaprisbär, soltorkad tomat- & spenatpaj, marinerad manchego & kronärtskocka 
Inklusive surdegsbröd & örtfärskost 

Tapasbuffé   245 kr 
Spansk potatissallad, rostad paprika, kaprisbär  
Grillade grönsaker, hjärtsallad, manchego 
Charkuterier & kallskurna delikatesser  
Paj med soltorkad tomat, spenat, valnötter 
Örtmarinerad gårdskyckling på spett, tapenade   
Bröd, grissini & örtfärskost 
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Buffé 1 (vegetarisk)  380 kr 
Couscous, paprika, pumpafrön, granatäpple 
Rostad pumpa- & morot ”zaatar” 
Grillad aubergine, chili, saffransemulsion 
Grönsallad, persilja- & rödlöksdressing 
Vattenmelon, mynta & fetaost 
Rostad paprikarelish ”muhammara” 
Pitabröd, smör, olivolja & örtfärskost 

”Shish- kebab” sojafärs, syrad lök, gurkyoghurt  

Dessert; Kokospannacotta, kryddbakad ananas 

Buffé 2   455 kr 
Potatis- & rostad rotfruktssallad, spenat 
Syrad morot 
Skagenröra, pepparrot 
Kantarell- & västerbottenostpaj 
Kalkon, gräslöksmajonnäs, bakad kål 
Rostad zucchini, citron 
Grovt rågbröd, surdegsbröd, smör & rapsolja 

Lättrökt bakad lax, nobisdressing, confiterade tomater 

Dessert; Vaniljmousse, chokladbrownie, maräng 

Buffé 3  455 kr 
Pastasallad med ruccola, parmesan, basilika, tomat 
”Caprese”, tomat, mozzarella, basilika 
Ratatouillegrönsaker 
Räkor, gurka, körvel, basilika, oregano 
Charkuterier 
Soltorkad tomatpesto 
Focaccia, smör, olivolja & örtfärskost 
 
Citron- & timjanbakad majskyckling, tryffel, brynt svamp 

Dessert; Vit chokladpannacotta, bär 

 

Leveransavgifter 
Inom Lindholmspiren samt Chalmers Lindholmen vardagar 08:00-16:00 leverans ingår 
Inom Lindholmspiren samt Chalmers Lindholmen övrig tid 250kr 

Information 
Önskas utlämning av beställda artiklar sker detta 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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