
Fika och konditorivaror
Sortiment och prislista



Frukostpaket Pris

Enkla Frukostmacka och kaffe/te 53 kr

Lilla  Frukostmacka, smoothie/juice och kaffe/te 73 kr

Mellan Frukostmacka, smoothie/juice, yoghurt/oats och kaffe/te 89 kr

Stora Frukostmacka, smoothie/juice, yoghurt/oats, ingefärashot och kaffe/te 99 kr

Välj mellan ost, ost & skinka, leverpastej & smörgåsgurka eller ägg & kaviar.  
Våra veganska alternativ är fralla med avokado & grönsaker, hummus & grönsaker. 
Väljer man med yoghurt så serverar vi då havregurt. Vi kan göra alla alternativ glutenfritt.

Övrig frukost

Halv fralla - blandat bröd ljus, grov, surdeg – Välj mellan Ost | Ost & skinka | Ost & kalkon 25 kr

Hel fralla - blandat bröd ljus, grov, frö, surdeg – Välj mellan Ost | Ost & skinka | Ost & kalkon 31 kr

Croissant 34 kr

Croissant Ost & Skinka 41 kr

Naturell yoghurt med vår egen granola 33 kr

Havregurt med syltade bär och vår egen granola (vegansk) 33 kr

Overnight Oats 33 kr

Kall dryck

Apelsin juice 29 kr

Fruktsmoothie 29 kr

Läsk 25 kr

Ramlösa 33cl - välj mellan naturell, citron eller granatäpple 15 kr

Lättöl 17kr

Varm dryck

Kaffe/te - ekologisk och rättevisemärkt. Flera olika tesorter. Mjölk, socker och sötningsmedel ingår. 23 kr

Varm choklad. Mjölkbaserad på antingen mjölk, laktosfri mjölk, sojamjölk eller havremjölk. 33 kr



Fikabröd Pris

Kanelbulle 33 kr

Kardemummalängd (5-7 personer) 105kr 

Vaniljbulle 33 kr

Wienerbröd 33kr

Muffins - välj mellan choklad, äpple och vanilj och blåbär 29 kr

Morotskaka 33 kr

Moccaruta 33 kr

Äppelkaka med vaniljsås (14 personer) 450kr

Kokostosca 33 kr

Brownie 33 kr

Chokladboll 28 kr

Cookie - choklad 29 kr

Lussebulle 33 kr

Husets blandade småkakor 11 kr /st

Rawboll 30 kr

Husets bars 33 kr

Hälsoshot 25 kr

Vid högtider så erbjuds lussebullar, pepparkakor, semlor etc. 

Frukt och Godis

Frukt 15 kr / st

Fruktfat med skuren frukt efter säsong 35 kr / pp

Godisskål 15 kr / pp



Tårtor 8 bitar 12 bitar 20 bitar

Gräddtårta 240 kr 360 kr 575 kr

Frukttårta 200 kr 300 kr 550 kr

White lady 200 kr 300 kr 500 kr

Schwarzwald 320 kr 430 kr 675 kr

Prinsesstårta 200 kr 300 kr 500 kr

Husets Pavlova med säsongens frukt 500 kr (15-20 bitar)



Sallader och smörgåsar
Sortiment och prislista



Smörgåsar Pris

Halv fralla - blandat bröd ljus, grov, surdeg –

Välj mellan ost, ost & skinka
Våra veganska alternativ är fralla med avokado & grönsaker, hummus & grönsaker. 

25 kr

Hel fralla - blandat bröd ljus, grov, frö, surdeg – 31 kr

Välj mellan ost, ost & skinka, leverpastej & smörgåsgurka eller ägg & kaviar.  
Våra veganska alternativ är fralla med avokado & grönsaker, hummus & grönsaker. 

Matigare smörgåsar och sallader

Wrap - valfri ramlösa ingår. Välj mellan följande alternativ:

- Tonfiskröra
- Kyckling & curryröra
- Falafel med rostade grönsaker och hummus (vegansk) 79 kr

Baguette - valfri ramlösa ingår. Välj mellan följande alternativ:

- Caesarsub
- Salami & Brie
- Capreese Mozzarella & tomat
- Rostade grönsaker med vegansk ost 79 kr

Sallader - valfri ramlösa samt bröd, smör/röra och dressing ingår. 
(Basen i våra sallader varierar utifrån säsong).  Välj mellan följande alternativ:

- Caesarsallad
- Vegetarisk fetaostsallad
- Vegansk sallad med friterad tofu, hummus och quinoa
- Räksallad med handskalade räkor och ägg

99 kr
99 kr
99 kr
119 kr

Önskas kaffe/the tillkommer 23 kr

Smörgåstårtor Minimun 10 bitar

Lyxig smörgåstårta med smak av havet 105 kr / bit

Smakrik smörgåstårta med rostbiff 95 kr / bit

Vegetarisk smörgåstårta 95 kr / bit

Veganskt alternativ 95 kr / bit



Bufféer och á la carte
Sortiment och prislista



Mingelmeny Pris

Tunnbrödssnittar – minsta beställning 15 st. Välj mellan följande alternativ:

- Hummus med rostad paprika

- Ädeloströra

- Skagen 

- Skinkröra  29 kr / st

Vegetariska snittar – minsta beställning 15 st. Välj mellan följande alternativ:

- Pizza Bianco med honungsrostade betor, chevré, toppad med rucola och rostade pumpakärnor

- Potatisplättar med smetana, saltgurka och rödlök

- Sojabönspesto på hembakat fröknäcke toppad med färsk basilika

- Finnkrisp med vegetarisk skagenröra

- Ädelostfyllda fikon, toppad med valnötter

- Piroger fyllda med svamp, spenat och fetaost

- Gazpacho

- Sötpotatispommes med vegansk tryffeldipp 39 kr / st

Övrig mingelmat – minsta beställning 15 st. Välj mellan följande alternativ:

- Pulled pork sliders med mangosalsa och koriander

- Spansktortilla toppad med Serranoskinka

- Västerbottenpaj toppad med smetana och rom

- Klassik gubbröra med knäcke

- Surdegs langos med smeta, rödlök och rödkaviar

- Mini pokebowl med lax

- Clubsandwich

- Tryffelchips med romdipp

Vi har även snacks, tex grönkålschips, sötpotatischips, nötblandningar och vanliga potatischips som 
man kan ha som för mingel med bubbel samt dipp

45 kr / st

35 kr / pp

Desserter - minsta beställning 15 st. Välj mellan följande alternativ:

Lemoncurd med mini maränger 45 kr / st

Rabarberpaj med vaniljsås 45 kr / st

Chokladtryffel 39 kr / st



Pick & Mix – Bygg upp er egna buffé Pris

Minsta antal 15 personer. 
I grundbuffén ingår smör och bröd samt två alternativ från varje sektion. 
Komplettera med ytterligare rätter om ni vill, se priser nedan. 250 kr / pp

Sektion 1
- Fransk potatissallad med vinägrett

- Krämig potatisgratäng 

- Italiensk pastasallad med cocktailtomater

- Quinoasallad med grillade grönsaker 

- Tomat- & mozzarellasallad med basilika 

- Bön- & ruccolasallad med vinägrett
Extra rätt
18 kr / pp

Sektion 2
- Varmrökt lax 

- Dubbelmarinerad fläskfilé

- Teriyakimarinerad kyckling Pastrami

- Rödbetsbiffar med fetaost

- Falafel
Extra rätt
18 kr / pp

Sektion 3
- Kalamataoliver

- Marinerade kronärtskockor

- Melon 

- Basilikamarinerade cocktailtomater

- Mixbönor 

- Vitlöksfrästa rotfrukter
Extra rätt
18 kr / pp

Sektion 4
- Fetaoströra 

- Hummus

- Grön ärthummus 

- Aioli

- Tzatziki

- Rödvinssås
Extra rätt
15 kr / pp



Exempel på lyxigare vegetarisk buffé Pris

- Italiensk tomat och mozzarella sallad

- Krispig grönkålssallad med hyvlad grana padano

- Smördegs grissini med sesam

- Bruschetta med het tomat och olivetapenade

- Vegetarisk pizza med kronärtskocka och ruccola

- Krämig pasta penne med portabello

- Kryddiga vegbullar i tomatsås 

- Italiensk potatiskaka

- Tiramisu 395 kr / pp

Á la carte - Exempel på varm lunch

Parmesanbakad fjordlax, rostade jordärtskockor, picklade betor & morötter, vitvinssås samt 
gratinerad dillpotatis 185 kr

Nattbakad fläskkarré, rostad grönkål, höstens svampar, tryffelsky och gratäng på Gotländska 
rotfrukter 185 kr

Hjortfärsbullar, timjanstekt pumpa, enbärsgräddsås, rårörda tranbär, saltgurka och örtpotatis 185 kr

Örtstekt majskyckling, gräddkokta kronärtskockor, bacon, sotad savoykål och råstekt potatis 185 kr

Rödbetsbiffar, bakade lökar, löksky och haricots verts serveras med potatis- & Västerbottenrösti 175 kr

Sotade grönsaker, Oumph tandoori, lime- och chiliyoghurt och basmatiris med sesamfrön 155 kr

Á la carte – Exempel på 3 rätters middag

Förrätt:         Laxtartar med friterad ekologisk jordärtsskocka, kaprisbär, picklad silverlök och
senapsemulsion

Varmrätt:     Brässerad oxkind med kantareller, bönsallad med rökt & mandelpotatispuré
smaksatt med Löfsta blå från Löfsta Herrgårds mejeri

Dessert:        Terrine på Uppländska äpplen med kardemumma, saltrostade mandlar & bakad
vaniljcreme 449 kr

Till samtliga måltider finns möjlighet att beställa vatten, läsk och lättöl samt kaffe/te.
Det finns även möjlighet att beställa starköl, vin och cider.



Kostnader för övriga tjänster Pris

Kostnad för engångsartiklar som tallrikar, bestick, koppar, glas och servetter. 19kr /set

Kostnad för porslin, glas, uppläggningsfat och rostfria bestick. 35 kr / pp

Serveringspersonal erbjuds, för framdukning och passning under uppdraget. 550kr/h



Julbord
Sortiment och prislista



Julbord inkl en julmust eller alkoholfri julöl Pris

Minsta antal 30 personer

Kalla rätter
- Tre sorters sill (inlagd-, senaps- och tomatsill) med tillbehör 
- Enbärsgravad lax
- Honungskryddad senapssås
- Ägghalva toppad med rom och gräslök 
- Skagensallad
- Marinerad rödkålssallad med brysselkål, apelsin och hasselnötter 
- Klassisk rödbetssallad
- Enrisrökt korv 
- Kryddgriljerad julskinka
- Olika sorters senap och äppelmos
- Brödkorg med vörtbröd, sprött julknäcke och smör
- Sallad med rödbetor, chèvre och granatäpple (Vegetarisk) 
- Grönkålssallad med mandel, apelsin, granatäpple & ädelost (Vegetarisk) 
- Saffransinlagd fänkål (Vegansk)
- Inlagd aubergine-sill med traditionella smaker (Vegansk) 
- Senapsgratinerad kålrot (Vegansk)

499 kr / pp

Varma rätter
- Dillkokt potatis
- Krämig Janssons frestelse
- Vegansk Janssons frestelse
- Prinskorv från Andersson och Tillman 
- Vegansk prinskorv
- Köttbullar med julkryddor
- Vegobullar med kryddpeppar 
- Glaserat revbensspjäll
- Glöggkokt rödkål med äpple (Vegetarisk)
- Morotslåda med ekologiska morötter (Vegetarisk) 

Desserter
- Mjuk pepparkaka med färskost och syltade lingon 
- Traditionella pepparkakor
- Ris a la malta
- Julens färska frukter i korg (Vegetarisk och vegansk)
- Godis t ex skumtomtar, ischoklad & knäck 
- Ostbricka med juledamer, cheddarost, brie och spröda ostkex


