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.
Priser per person om inte annat anges.

VÅRA GODA FRUKOSTAR
Large

99 kr

Ekologiskt kaffe/te, surdegsfralla med grönsaker, ost & skinka,
apelsinjuice från Brämhults, Wapnöyoghurt med bär- & nötmüsli,
pain au chocolate

Medium

92 kr

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

Small

82 kr

Ekologiskt kaffe/te, surdegsfralla med grönsaker, ost & skinka,
apelsinjuice från Brämhults

FRALLOR
1/1 fralla med ost eller skinka och grönsaker
1/1 fralla med avokado, groddar, tomat, rödlök

25 kr
30 kr

SMÅTT & GOTT
Smoothie – Wapnö yoghurt, banan, hallon 20cl.
Smoothie – Färskpressad apelsinjuice, spenat, banan, ingefära 20cl
Wapnö yoghurt med bär & rostad nötmüsli 250gr
Filmjölk från Wapnö med rostad nötmüsli 250gr
Powerbar pumpa & physalis eller choklad & nötter 80gr
Raw food boll

27 kr
27 kr
25 kr
22 kr
26 kr
22 kr

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället.
Med reservation för ändring av råvaror och priser.
Chalmers Konferens & Restauranger
bokninglindholmen@chalmerskonferens.se
www.chalmerskonferens.se
031-772 39 50

FIKA
Ekologiskt bryggkaffe/te i utlåningstermos
Socker, mjölk & servetter samt engångsartiklar såsom
muggar & omrörningspinnar ingår

28 kr

Kanelbulle
Hembakad mjuk kaka
Wienerbröd
Muffins
Chokladboll
Ekologisk frukt
Chokladtryffel ”Valrhona Manjari”
Hembakad småkaka

24 kr
24 kr
24 kr
26 kr
22 kr
15 kr
15 kr
8 kr

WRAPS
Veg– Falafel, fetaost, mynta- & koriandercrème, tomat- & rödlökssalsa, romansallad
Fisk – Skagenröra, syrad rödlök, romansallad
Kött – Teriyakikyckling, böngroddar, chilimajonnäs, romansallad

89 kr
89 kr
89 kr

SALLAD
Inklusive vår dagsfärska foccacia, dressing, smör & dryck
Dagens sallad från L´s Kitchen
Falafel, svart råris, syrad rödkål, babytomat, sockerärtor, grönsallad
Räkor, risoni, mozzarella, ruccola, rödlök, babytomat, pesto, grönsallad
Kalkonpastrami, glasnudlar, broccoli, syrad rödkål, koriander, gurka, grönsallad
Caesarsallad: kyckling, bacon, grana padano, brödkrutonger

88 kr
89 kr
89 kr
88 kr
88 kr

DRYCK
Mineralvatten 33 cl burk
Assorterad läsk 33 cl burk

22 kr
28 kr

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället.
Med reservation för ändring av råvaror och priser.
Chalmers Konferens & Restauranger
bokninglindholmen@chalmerskonferens.se
www.chalmerskonferens.se
031-772 39 50

SMÖRGÅSTÅRTA OCH RÄKSMÖRGÅS
Beställning senast tre arbetsdagar före avhämtning eller leverans.
Smörgåstårta, finns i10 bitars, (minsta antal vid beställning 20p)

Skagen
Ost & Skinka
Vegetarisk
Räksmörgås med 150 g handskalade räkor (på tekaka eller rågbröd)

82 kr/bit
82 kr/bit
82 kr/bit
155 kr

TÅRTOR

46 kr/bit

Beställning senast två arbetsdagar före avhämtning eller leverans
(vissa tårtor kan ej levereras måndagar)
Våra tårtor finns i följande varianter och storlekar
Passion-och mango mousse
Schwardswaldstårta
Jordgubb & gräddtårta (vid säsong)
Bananza
Italiensk hallonmaräng
Hallon & gräddtårta
White Lady
Frukttårta
Tryffeltårta
Princesstårta
Moussetårta;
trippelchoklad, jordgubb eller cheesecake

BAKELSER

8 bitar (laktos och glutenfri)
6 eller 14 bitar (laktos och glutenfri)
6, 14 eller 20 bitar
6 eller 14 bitar
6 bitar
6, 14 eller 20 bitar
6, 14 eller 20 bitar
6, 14 eller 20 bitar
8 bitar
6, 14 eller 20 bitar
8 bitar

46 kr/bit

Princessbakelse
Schardswaldsbakelse
White Ladybakelse
Blåbärsbakelse
Moussebakelse trippel choklad
Jordgubbsbakelse
Osötad Petit Choux
Hallonbakelse
Budapestbakelse

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället.
Med reservation för ändring av råvaror och priser.
Chalmers Konferens & Restauranger
bokninglindholmen@chalmerskonferens.se
www.chalmerskonferens.se
031-772 39 50

MINGELTALLRIK OCH BUFFÉER
Priserna är baserade på 30 personer eller fler. Är ni ett mindre sällskap kontakta oss gärna för en separat offert.
Vi behöver er beställning senast fem arbetsdagar före avhämtning eller leverans

Mingeltallrik
Svenska smårätter på tallrik

175 kr

Varmrökt lax med dillcrème, kalkonpastrami med selleriremoulad & friterad lök,
räkmousse på kavring, potatissallad, kvibille gräddädel med fikonmarmelad,
örtfärskost & surdegsbröd

Italienska smårätter på tallrik

185 kr

Italienska charkuterier, pepparstekt lax med pesto, risonisallad,
tallegio-& päronpaj,
örtfärskost och surdegsbröd

MIDDAGSBUFFÉER
Svensk buffé

345 kr

Potatis- & rostad rotfruktssallad, spenat
Honungsrostade gulbetor, rödbetsgroddar
Skagenröra, pepparrot
Sparris- & västerbottenostpaj
Lättgravad lax, krispiga grönsaker, hovmästarsås
Rostad zucchini, citron
Grovt rågbröd, surdegsbröd, smör & rapsolja
Kalkonpastrami, sellerimoulade, friterad lök

Italiensk buffé

345 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, rödvinssky, tryffel, brynt svamp

Vegetarisk buffé

295 kr

Nudelsallad, morot, pak choi, vårlök
Kimchi
Papayasallad, vattenmellon, böngroddar, tofu
Edamame, mangold, rädisa, ponzudressing
Sesamrostad broccoli
Cashewnötsdressing
Baguette
Svamp- & kålfylld vårrulle, srirachamajonnäs

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället.
Med reservation för ändring av råvaror och priser.
Chalmers Konferens & Restauranger
bokninglindholmen@chalmerskonferens.se
www.chalmerskonferens.se
031-772 39 50

