
Beställes minst 2 arbetsdagar innan 

Beställes minst 2 arbetsdagar innan 

Klassiska frallor
Den klassiska frukostfrallan, extra mycket pålägg
På samtliga våra mackor är det sallad/paprika/gurka

Ljus enkel fralla med ost/skinka      27:-
Ljus fralla med ost         36:-
Rågfralla med ost         36:-
Go Morrot fralla med ost/skinka      36:-
Rågfralla med ost         36:-
Ljus fralla med ost/skinka       36:-
Rågfralla med ost/skinka        36:-
Rågfralla med leverpastej, smörgåsgurka & tomat   36:-
Ägg/kaviar/sallad/rödlök/purjolök      40:-

Surdegsfrallor
Den ultimata frukostfrallan.
På samtliga våra mackor är det sallad/paprika/gurka

Ljus surdegsfralla med ost      40:-
Mörk surdegsfralla med ost      40:-
Ljus surdegsfralla med ost/skinka      40:-
Mörk surdegsfralla med ost/skinka      40:-
Ljus surdegsfralla med salami/brie      46:-

Glutenfri T-kaka med ost/skinka      50:-
Laktosfri Surdegsfralla        50:-
Vegansk fralla med grönsker       50:- 
Vegansk fralla med veganpålägg      60:- 

Mackorna levereras som standard inslagna i wrappapper om du vill 
ha dom oinslagna säg till vid beställningstillfället. 

Vi kan även märka upp smörgåsarna om ni beställer blandade sorter
eller för specialkost.



Beställes minst 2 arbetsdagar innan 

Beställes minst 2 arbetsdagar innan 

Beställes minst 2 arbetsdagar innan 

Surdegs Ciabatta som är bakade i vår stenugnar

Ost/Skinka         65:-
Salami/brie         80:-
Brie/Grönsaker         80:-

Surdegsrondell som är bakade i vår stenugnar
Mjukis ett mer lätt tuggat bröd. 
Ost/Skinka         60:-
Räkröra          90:-
Kycklingröra         90:-
Salami/Brie         85:-
Tonfiskröra         90:-
Lax & Färskostcream samt pepparrot     90:-

Wraps

Kyckling med curryröra       90:-
Rökt lax & philadelphiaost      90:-    
Grillade grönsaker & färskost      90:-
Cesar Wraps         100:- 
Räkröra          90:-
Tonfiskröra med ögg och rödlök     90:- 

minsta antalet Wraps är 10 st/smak
Beställes minst 2 arbetsdagar innan  

Klassiska smörgåsar

Köttbullar på rågbröd XL        79:-
Köttbullefralla         50:- 
Liten räkmacka på Danskt rågbröd     125:-
Stor räkmacka på Danskt rågbröd     117 :-
Liten räkmacka på thékaka      110:-
Stor räkmacka på thékaka       150:-
Stekt ägg & falukorv        60:-



minst 10 st/sort 
Beställes minst 2 arbetsdagar innan 

Smörrebröd S/XL

Skagenröra på Dansk råglimpa      135:-
Räkröra på Dansk råglimpa      110:-
Rostbiff & remouladsås       110:-

Landgång med det bästa från hav & land
En blandning av godsaker från hav & land   159:-

Beställes minst 4 arbetsdagar innan (minsta antal 15 st)
Välj mellan rågbröd eller formbröd

Smörgåstårtor

Räkröra & Laxmousse med rökt lax och pepparrot  119:-
(dekoreras med handskalde räkor)

Öjebyröra & Skagenröra       149:-
röra med kräftstjärtar/västerbottenost/kummin samt 
vår goda skagenröra. 
(dekoreras med handskalde räkor)

Rostbiff & Ostcream med grillad paprika    109:-
Rostbiff mousse med pepparrot & paprikakräm 
(dekoreras med rostbiff och brieost)

Ost/Skinka          99:- 
Västerbottenost/Färskost,skinka/färskost         

Bagarns med tonfisk, pastejmousse,räkröra
(dekoreras med lax, räkor och rom)    129:-

Vegetarisk med grillade grönskaer     95:- 
(köp till italiensk chark så kan alla äta samma tårta)

Beställ gärna i god tid, dock senast 4 arbetsdagar innan leverans,
minstan tårta är 10 bitar. 



Fiskaregubbens buffé
Kallrökt lax 
Varmrökt lax
Räkor med aioli 
Hemrökta räkor 
2 Sorters sill 
Dillkokt kokt potatis 
Potatissallad med dill 
Mixsallad  
Knäckebröd 
Lagrad ost
Brödkorg       345:-/person   

Köttigt värre!  
Stekt Fläskfile i tunna skivor 
Kallskuren ryggbiff med pickles, syltlök, cornichons & picklad rödlök
Salvia/Citrusmarinerad kyckling med soltorkad tomatröra
Potatisgratäng
Bearnaisesås
Rödvissås 
Mixsallad 
Brödkorg        375:-/person 
 

En liten enkel med ack så god buffé 
Salvia & Citrusstekt kycklingbröst
Vitlöks Aioli
Potatisgratäng
Mixsallad
Brödkorg       195:-/person

Inga konstigheter    
Kryddstekt fläskytterfilé med dragonkräm 
Rostad potatis
Rotsakssallad med pumpa kärnor
Mixsallad
Brödkorg       225:-/person 



Drycker 
Kaffe/The            25:-  
Bubbelvatten burk           20:-
Bubbevatten i flaska           30:-
Läsk Burk            20:- 
Läsk i glasflaska            30:-
Must             35:-  
Juice            35:-  
Lättöl            20:- 
Lokla Lättöl            35:-
Lokal Läskedryck          35:-  

Snittar/Kanapéer
Skagenröra på Dansk råglimpa toppad med löjrom     40:-
Rökt lax och Wasabi samt färskost på rågbröd     40:-
Rostbiff/Pepparrot           30:-
Skagen i bägare toppad med smörstekt rågbröd      45:-

Utöver det som finns i denna lilla folder så kan vi hjälpa er med 
andra bufféer, lagade måltider 
allt från enklare luchrätter till 3 rätters menyer. 

Vill du ha hjälp med servering eller kräver din meny att den lags klar 
helt eller delvis på plats så hyr vi ut personal. 

Vi kan genom samarbetspartner även erbjuda er:

glas, bestick, porslin, linne, bord, möbler, bar, scener, dekor, 
rekvisita,köksutrustning, grillar och tält.

Vi kan även hjälpa er med bokning av underhållning samt ljud och ljus
genom partners.

Begär offert så sätter vi ihop ett paket som passar just ditt 
behov och tillställning.

Ring för konsultation 0176-223160 



Matiga Sallader

Räksallad med ägg          120:-
Räksallad med ägg och avocado        130:-
Ceasarsallad välj mellan räkor eller kyckling     130:-
Kycklingsallad           120:-
Grillad paprika & chevré         110:-
Grekisk sallad           110:-
Italiensk            120:-
Ost/Skinka           100:-

Beställ med marinerad pasta eller burgul som tillval 10 kronor/portion
minimum 10 portioner av varje sort.  
Till salladen ingår det ny bakat surdegsbröd & dressing.

Välj mellan rostad paprikadressing, vitlöksdressing,senapsvinaigrette 

Salladerna kan får som portionspackade i engångsförpackning eller i 
portionsskålar (porslin som måste returneras) eller som  ”buffe”
i engångs eller porslinsskålar. 

Veckans Paj
Matig paj som serveras med sallad, smör, bröd och dressing  110:-
(kolla vad veckans är vid beställning) 

Säg till om du vill att pajerna skall levereras varma.

Veckans Soppa
Härlig hemlagad soppa som serveras med sallad,    110:-
smör och bröd samt dressing,
(kolla vad veckans är vid beställning minst 20 personer) 
 



Färdiga Buffér 
gäller alla bufféer - minst 20 personer beställes minst 1 vecka innan.
vid mindre antal portioner förändras prset/person   

Tutto Italia
Italienska charkuterier
Salvia/Citrusmarinerad kyckling med soltorkad tomatröra
Marinerade oliver & marinerade grillade grönsaker
Sallad på Mozzarella & toater med grön pesto 
Gratäng på zucchini & tomat med parmesan
Pasta pesto med ruccola
Två italienska ostar, päron, fikonmarmelad & grissini
Brödkorg        275:-/person 

Rospiggens
Hemlagade köttbullar 
Prinskorv från småland
Helstekt fläskkarré med gräddsås och äpplekompott 
2 sorters sill 
Kokt potatis 
Västerbottenost 
Paj med kräftstjärtar och dill 
Rödbetssallad med äpple 
Ugnsomelett med räkstuvning 

Knäckebröd, Rågbröd, smör  
Senap 
Smörgåsgurka        295:-/person 

Grosshandlaren 
Salvia/Citrusmarinerad kyckling med soltorkad tomatröra
Kallskuren ryggbiff med pickles, syltlök, cornichons & picklad rödlök
Marinerade oliver & marinerade grillade grönsaker
Krämig potatissallad med färska örter 
Grönsallad 
Brieost 
Brödkorg        310:-/person


