
 
 
 
Smakfull Konferens- och Cateringmeny 2021 

 

Detta är endast ett axplock av allt vi kan anordna till ert möte eller konferens 
Kontakta oss gärna för ett möte inför ert event 
rest.andrummet@seb.se 
 
 

Frukost 
 
Enkel – 55 kr/pers 
Ekologiskt/fairtrade kaffe, té 
Fullkornssmörgås med ost eller skinka och grönt 
 

Klassisk – 105 kr/pers 
Ekologiskt/fairtrade kaffe, té,  
Resque juice från räddad frukt,  
Ägg, kaviar 
Nybakat bröd med ost eller skinka och grönt, liten sötsak 
 

Hälsofrukost – 135 kr/pers 
Ekologiskt/fairtrade kaffe, té,  
Resquejuice från räddad frukt  
Rågkuse med örtkeso, avocado och grönt 
Mezeyoghurt, granola, färska bär 
Härbakad Rawfoodboll 
 

Varm frukost – 165 kr/pers 
Minimum 10 pers 
Äggröra 
Stekt bacon 
Prinskorvar 
Vita bönor 
Semitorkade tomater 
Amerikanska pannkakor med lönnsirap 
Ekologiskt/fairtrade kaffe/té 
 

 
 
 
 



Tillval & stycksaker 
Mezeyoghurt med granola/bär 30 kr/portion 
Smoothie i olika smaker 35 kr/portion 
Stekta ägg 10 kr/st 
Frukostfralla med pålägg 30 kr 
Konferenskaffe/té 33 kr 
Juice 25 kr 
Juiceshot olika smaker 30 kr/portion 
 

 
 
Smörgåsar 

(Välj mellan ost, skinka, kalkon eller leverpastej) 
Hel fralla 30 kr 
Halv fralla 25 kr 
Hälso smörgås med hommus, avocado etc 40 kr 
Matig smörgås 75 kr 

Smått & Gott 
Bulle 25 kr 
Miniwienerbröd 20 kr 
Minibakverk 20 kr 
Croissant 20 kr 
Rawfoodboll 25 kr 
Tårtbit 45 kr 
Hemlagad dessert från 60 kr/pers 
 
Skuren frukt med färska bär &  choklad 48 kr/pers 
Fruktsallad i glas 35 kr/pers 
Fruktkorg ( hela frukter) 28 kr/pers 
Fruktspett 29 kr 
 

Afternoon Teabuffé – 200 krpers 
Crossianter med hemgjord marmelad, lemoncurd 
Färskost och smör, två sorters snittar, minicupcake 
Ekologiskt kaffe, te och Resquejuice 
 

Sallader, bowls & wraps 
Sallad – 160 kr/pers 
Kyckling, lax, eller pulled oumph 
 
Lyxsallad – 195 kr/pers 
Caesarkyckling, lax, räkor 
 
Hälsotallrik – 175 kr/pers 
Kyckling, tofu eller lax med avocado, keso, quinoa, ägg och kökets röror 
 
Kökets Bowl – 190 kr/pers 
Lax 
 
Wraps – 155 kr/pers 
Olika smaker, prata med köket 
 



Smårätter 
Smörrebröd -  45 kr/st 
Canapéer -  45 kr/st 
Pinxtos -  45 kr/st 
Snittar -  35 kr/st 
Kallskänkans val -  40 kr/st 
 
Röror med surdegsbröd – 40 kr/pers 
Hummus, tapenade eller rostad majskräm 
 
Antipasto – 130 kr/pers 
Tre sorters charkuterier och två sorters ostar med härgjord marmelad 
Marinerade oliver och hembakt surdegsbröd 
 

Smörgåstårtor – minimum 10 bitar 
Klassisk med kött – 79 kr/bit 
Lyxtårta med skaldjur, lax 99 kr/bit 
 

Bufféer – 365 kr/pers ( Minimum 15 pers ) 
Andrummets kökschef med stab komponerar smakrika bufféer 
 
Buffé 1 – Sköna gröna smaker ( Kan fås som vegansk ) 

 
Buffé 2 – Vår klassiska med svenska smaker 
 
Buffé 3 – Italien 
 
Buffé 4 – Asian Style 
 
Buffé 5 _ Köksmästarens val – från 265 kr/pers 
 

Delitallrik – 220 kr/pers 
(minst 10 personer) 
Fänkålssotad lax med romescosalsa, skagenröra på västerbottentarte, 
Confiterad majskyckling med basilikacreme, caesarsallad med Grana Padano 
 

Varma rätter – 310 kr/pers 
(minst 15 personer) 
Klassisk Wallenbergare med gröna ärtor, skirat smör, rårörda lingon samt potatispuré 
 
Ljummen kycklingfilé med pumpacremé, rostade rotfrukter och krasse 
 
Lättrimmad torskrygg med brynt smör, hackat ägg, räkor, dill och potatispuré 
 
Till ”varma rätter” ingår dryck, ekologiskt kaffe/te och något sött som avslut 


