
 

 
 

Smakfull Konferens- & Cateringmeny 2022 

 

I denna folder hittar ni endast ett axplock av vad vi kan anordna till ert möte eller konferens. 

Kontakta oss gärna inför ert möte eller event rest.andrummet@seb.se  

 

Hälsofrukost 135 kr/per 

Ekologiskt/fairtrade kaffe & té, Rescued juice   

Rågkuse med örtkeso, avocado och grönsaker  

Mezeyoghurt med granola & färska bär 

Andrummets Rawfoodboll 

 

Smörgåsar 

Hel fralla 30 kr (Välj mellan ost, skinka, kalkon eller leverpastej) 

Halv fralla 25 kr (Välj mellan ost, skinka, kalkon eller leverpastej) 

Hälsosmörgås med hummus, avokado & grönsaker 40 kr 

Matig smörgås 79 kr 

 

Tillval & stycksaker 

Mezeyoghurt med granola/bär 30 kr/portion 

Smoothie i olika smaker 35 kr/portion 

Frukostfralla med pålägg 30 kr 

Konferenskaffe/té 33 kr 

Juice 35 kr 

Hälsoshot 30 kr/st 
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Smått & Gott 

Bakverk från 25 kr/st  

Rawfoodboll 35 kr 

Tårtbit 50 kr/portion 

Andrummets dessert från 60 kr/per 

Skuren frukt med färska bär & choklad 48 kr/per 

Fruktsallad 35 kr/portion  

 

Afternoon Teabuffé 220 kr/per 

Två sorters snittar, Croissanter & scones serveras med 

Andrummets marmelad & lemoncurd, färskost & smör  

samt minicupcake. 

Ekologiskt kaffe, te och Resquejuice 

 

Sallader, Bowls & Wraps 

Salladspaket 160 kr/per 
 
Kyckling, lax, eller veganskt alternativ 
Bröd, smör, vatten i karaff samt kaffe/te ingår  

 
Lyxsallad 199 kr/per 
 
Caesarkyckling, lax, räkor 
Bröd, smör, vatten i karaff samt kaffe/te ingår 
 
Hälsotallrik 175 kr/per 
Serveras med avokado, keso, quinoa, ägg och kökets röror 
Välj mellan Kyckling, tofu eller lax  

 
Kökets Bowl 190 kr/per 
Välj mellan tonfisk och räkor  
 
Wraps 95 kr/per 
Förslag av innehåll ges på förfrågan 
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Smårätter 

Smörrebröd 55 kr/st 
 
Canapéer 49 kr/st (Vi rekommenderar 3/per) 
välj mellan kött, skaldjur, lax eller ost  

 
Röror med surdegsbröd – 49 kr/per 
Hummus, tapenade och rostad majskräm 
 

Antipasto 159 kr/per 

Ett urval av charkuterier ostar med Andrummets marmelad, 

marinerade oliver samt hembakt surdegsbröd 

 

Delitallrik 235 kr/per 

(minst 10 personer) 

Serveras efter säsongens råvaror, Delitallriken kan serveras antigen som en individuell tallrik 

eller som buffé   

 

Bufféer 365 kr/per  

(Minimum 15 pers) 

Välj mellan;  

Sköna gröna  

Medelhavet 

Plockmat & Finger food  

Klassikern 

Köksmästarens val – från 265 kr/per 

Fullständiga menyer skickas vid förfrågan  
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Varma rätter 310 kr/per 

(minst 15 personer) 

Klassisk Wallenbergare med gröna ärtor, skirat smör, rårörda lingon samt potatispuré 

Halstrad benella regnbåge med rostade primörer, ramslöksaioli, och färsk potatis 

Knäredskyckling med färsk tysk sparris, dragonvelouté, friterade jordärtskockschips och 

potatiskaka med prästost 

Till våra varma rätter ingår dryck, ekologiskt kaffe/te med något sött som avslut 

 

Dryck  

Husets vita 285 kr/flaska  

Husets röda 285 kr/flaska 

Husets Rosé 285 kr/flaska  

Husets mousserande 295 kr/flaska  

Champagne 650 kr/flaska  

Carlsberg Hof 49 kr 33 cl 

Starköl 55 kr 33 cl  

Alkoholfritt vin 155 kr/flaska  

Alkoholfritt mousserande vin 175 kr/flaska  

Alkoholfri öl 30 kr 33 cl  

Mineralvatten 20 kr 33cl 

Rescued juice 35 kr  

Vatten i karaff 10 kr/per  

 

Personal  

Serveringspersonal debiteras från kl. 16.00 och minimum 4 timmar á 475 kr/timme 


