
 

 

 
 

Vid frågor eller beställning, kontakta vår bokningsavdelning 
bokningjohanneberg@chalmerskonferens.se • 031- 772 39 50 • www.chalmerskonferens.se 

Menyn gäller från 1/4-2021 till 30/9-2021 
På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället. 

FIKA OCH KONDITORIVAROR – Chalmers Catering VT 2021 
Upplagt på fat eller annat lämpligt kärl med uppläggningsbestick. Engångsartiklar och servetter ingår om så 
önskas. Beställning lämnas  senast 4 vardagar före leveransdag. 
Som ett steg i våra miljömål mot 2021 där vi går från fossilbaserad plast till fossilfri plast eller alternativa fossilfria 
material så har vi börjat ta betalt för de nya engångsbesticken 2:-/förpackning. 

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

 
Ekologiskt bryggkaffe / Te     23kr 
Läsk, lättöl eller mineralvatten 33cl    14kr 

 

Något till kaffet 
Kanelbulle        20kr 
Kokostopp       18kr 
Chokladboll       18kr 
Rawfoodboll (vegan)       20kr 
Hembakad mjuk kaka      22kr 
Muffins        22kr 
Wienerbröd       22kr 
Småkaka         7kr 
Ekologisk frukt         9kr 
Chokladtryffel ”Valrhona”       13kr 
Chokladpeng       10kr 
Semla (vid säsong)      22kr 
 
Smörgåsar & wraps 
½ 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), avokado, alfagroddar, tomat, rödlök   30kr  
Ekologisk smörgås med ost och grönsaker   35kr 
(ekologiskt bröd med helt ekologiska tillbehör)  

 
Baguette (ljus eller mörk) med:      
Hummus & marinerade grönsaker (vegan)   43kr 
Kycklingröra      43kr 
Ost & skinka      43kr 
Brieost & salami     43kr 
Västkustsallad      60kr 
 
Wraps med:      
Pulled soja, srirachakräm, syrad rödlök, tomat & romansallad (vegetarisk) 62kr  
Marinerad svensk tofu, rödbetshummus, roman, syrad lök & tomat (vegan) 62kr  
Rökt paprikamarinerad kyckling, rivna morötter, mangosås & sallad  62kr  
Marinerade räkor, dillfärskost, fänkål, roman & spenat   68kr  
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Smörgåstårta & Landgång  
Beställning lämnas senast två arbetsdagar före önskad avhämtning eller leverans. 
 

Smörgåstårta med: (Finns i enbart 10 bitars, vilket är minsta antal vid beställning)                     78kr/bit 
Lax & räkor        
Skagen  
Brie & lufttorkad skinka 
Vegetarisk        
Vegansk  
Räksmörgås med 150g handskalade räkor (på tekaka eller rågbröd)                       150kr 
 
Tårtor  
Pris per bit (Tårtorna är inte delbara)      
Våra tårtor finns i följande varianter och storlekar: 
 

Drottningtårta 8 eller 14 bitar (kan ej beställas till måndagar)             384kr / 672kr 
Schwardswaldstårta 8 eller 14 bitar (kan ej beställas till måndagar)              384kr / 672kr 
Bananza 6 eller 14 bitar (kan ej beställas till måndagar)               288kr / 672kr 
Italiensk hallonmaräng 6 bitar                          288kr 
Hallon- & gräddtårta  8, 14, 20 bitar (kan ej beställas till måndagar)                           384kr / 672kr / 960kr 
White Lady 8, 14, 20 bitar                              384kr / 672kr / 960kr 
Frukttårta 8, 14, eller 20 bitar (kan ej beställas till måndagar)                            384kr / 672kr / 960kr 
Tryffeltårta 6 bitar                           288kr 
Princesstårta 8, 14, 20 bitar                              384kr / 672kr / 960kr 
Moussetårta trippel choklad, jordgubb eller cheesecake 6 bitar                        288kr 
 
Bakelser 
Pris per styck       48kr 
    
Princessbakelse 
Mariaboll (kan ej beställas till måndagar) 
Schwardswaldsbakelse (kan ej beställas till måndagar) 
White Ladybakelse 
Blåbärsbakelse 
Moussebakelse Trippel choklad eller cheesecake 
Jordgubbsbakelse (kan ej beställas till måndagar) 
Osötad Petit Choux (kan ej beställas till måndagar) 

Hallonbakelse 
Budapestbakelse 
 
Kontakta vår bokningsavdelning för mer detaljer och beställning.  
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