
Meny
KONTORSEVENT & CATERING

+

KONTORSEVENT

• DJ, ljud & ljus
• Dryck inkl. is

• Badkar inkl. is
• Dekor, konfetti, etc.

CATERING

•  Bufféer
• Fingerfood

• Wraps
• Frukost & fika



Refreshments
Vi köper in dryck från Systembolaget och returnerar oöppnad dryck utöver 2500 kr. Ni 
betalar enbart den faktiska kostnaden för drycken som brukats och kvittona redovisas som 
utlägg i samband med slutfakturan.

2500 kr
(Inkl. 1 låda is á 25 kg)

• DJ, 4 timmar           5000 kr
• Ljud och DJ-utrustning inkl. leverans och montering    5000 kr

• Badkar inkl. is           2500 kr
• Islåda á 25 kg           600 kr

• Litet discoljus (2 st rörlligt ljus & 4 st miljöleddar)     1500 kr
• Stort discoljus (2 trossben m. rörligt ljus & 8 miljöleddar)    6000 kr

• Dekor, begär offert

• Läsk/vatten, 33cl          25 kr/st
• Kaffe & mjölk           20 kr/pp

Rent �e party



Food
Allt serveras på designade engångsuppläggningsfat med tillhörande tagningsbestick så som 
servetter, tallrikar, bestick i engångsformat (komplett porslin, 65 kr/pp).
Leverans ingår vid beställning för minst 30 p.

200 kr
(per person)

• Sallad caprese (marinerade mozzarellabollar med tomat,
basilika, olivolja & salt) (MLK)

• Carciofi (italienska kronärtskockor marinerade i vitlök,
rosépeppar & citronzest)

• Tunnskivad prosciutto med galiamelon

• Pesto-pastasallad med grillad kyckling, parmesanost & rostade
pinjenötter (NÖT, GLU, MLK)

• Cecilias paj med chevré & zucchini (GLU, MLK, ÄGG)

• Italiensk grönsallad med tillhörande vinägerdressing (SVA)

• Tallegio med kex & druvor (MLK, GLU)

• Bröd & olivtapenad (FSK) (GLU)

Monte Bianco



Food
Allt serveras på designade engångsuppläggningsfat med tillhörande tagningsbestick så som 
servetter, tallrikar, bestick i engångsformat (komplett porslin, 65 kr/pp).
Leverans ingår vid beställning för minst 30 p.

200 kr
(per person)

(helt laktosfri)

• Arioshoki (hela kronärtskockor marinerade i vitlök & rosépeppar)

• Vit- & rödlöksfrästa haricots verts

• Falafel (kikärtsbollar fyllda med persilja & spiskummin)

• Sfine mish vie (kycklinginnerfilé marinerad i tomatpuré, olja & vitlök)

• Taboulleh (bulgursallad med citron, tomat, persilja, mynta & samuk-
krydda) (GLU)

• Grönsallad med dressing (SVA)

 • Mhamara (paprikaröra med valnötter) (NÖT)

• Hummus (kikärtsröra med citron & summak-krydda)

• Pitabröd (GLU)

Tasty Lebanon



Food
Allt serveras på designade engångsuppläggningsfat med tillhörande tagningsbestick så som 
servetter, tallrikar, bestick i engångsformat (komplett porslin, 65 kr/pp).
Leverans ingår vid beställning för minst 30 p.

200 kr
(per person)

• Kallrökt lax med pepparrotscreme & dill (FSK, MLK)

• Egengrillad rosa tunnskivad rostbiff med pickles & rostad lök (GLU)

• Potatissallad (kapris, rödlök & dijon-vinägrett) (SEN)

• Västerbottenpaj (MLK, GLU, ÄGG)

• Grönsallad med dressing (SVA)

• Brieost med kex & druvor (MLK, GLU)

• Bröd & smör (GLU, MLK)

Pre�y Archipelago



Food
Allt serveras på designade engångsuppläggningsfat med tillhörande tagningsbestick så som 
servetter, tallrikar, bestick i engångsformat (komplett porslin, 65 kr/pp).
Leverans ingår vid beställning för minst 30 p.

200 kr
(per person)

• Nachos med guacamole

• Cajunbakad färsk lax med mangosalsa (FSK)

• Ceasarsallad med kyckling, romansallad, cocktailtomat,
krutonger & ceasardressing (ÄGG, GLU, FSK, MLK)

• Minihamburgare på nötfärs med cheddarost & picklad rödlök (GLU, MLK)

• Coleslaw (ÄGG)

• Pulled pork med pitabröd, het chipottlesås & gräddfil (GLU, MLK)

• Rostad sötpotatis glaserad med apelsin & smör (MLK)

Oklahoma State



Food
Allt serveras på designade engångsuppläggningsfat med tillhörande tagningsbestick så som 
servetter, tallrikar, bestick i engångsformat (komplett porslin, 65 kr/pp).
Leverans ingår vid beställning för minst 30 p.

200 kr
(per person)

• Heta räkor (små handskalade räkor marinerade i chili & olja) (FSK, KRF)

• Marinerade kronärtskockshjärtan

• Tunnskivad serrano med honungsmelon

• Spansk potatissallad med rödlök & soltorkade körsbärstomtater

• Aioli (ÄGG)

• Grillad het spansk chorizo

• Grönsallad med dressing (SVA)

• Skivad manchego-ost (MLK)

• Bröd & chilismör (GLU, MLK)

Catalonia Coast



Food
Served on designed and good looking disposable platters with associated cutlery such as 
napkins, plates and disposable cutlery (porcelain, 65 kr/pp).
Delivery is included when placing order for at least 30 people. 

200 kr
(per person)

(helt vegansk)

• Rostad broccoli marinerad i chili & vitlök (SOJ)

• Blomkåls-couscous med koriander, mynta, äpple & citron

• Quinoasallad med sojabönor, råhyvlade betor & sesamdressing (SOJ, SES)

• Ugnsrostade rotgrönsaker (morot, palsternacka & kålrot) med färska örter

• Avokadosallad med granatäpple, lime & solrosfrön

• Hummus (SES)

• Mhamara (paprikaröra med valnötter) (NÖT)

• Focaccia (GLU)

Veganista



Food deluxe
Allt serveras på designade engångsuppläggningsfat med tillhörande tagningsbestick så som 
servetter, tallrikar, bestick i engångsformat (komplett porslin, 65 kr/pp).
Leverans ingår vid beställning för minst 30 p.

325 kr
(per person)

• Tomatsallad á la France (skivad säsongstomat med finhackad
charlottenlök & vinägrett)

• Honungsgratinerad chevré med valnötter & färsk timjan (MLK, NÖT)

• Halstrade pilgrimsmusslor på mâchesallad med
citron & balsamicodressing (FSK)

• Tunnskivad pata negra med färska klyftade fikon (20 g per person)

• Skivad helstekt calvadosgravad oxfilé (50 g per person)

• Rostad sötpotatissallad med dijondressing (SEN)

• Surdegsbröd med färskostcrème (GLU, MLK)

• Chokladtryffel (MLK)

Paris á Madrid



Food deluxe
Allt serveras på designade engångsuppläggningsfat med tillhörande tagningsbestick så som 
servetter, tallrikar, bestick i engångsformat (komplett porslin, 65 kr/pp).
Leverans ingår vid beställning för minst 30 p.

325 kr
(per person)

(helt glutenfri)

• Chilimarinerade glasnudlar med sojabönor & rostade
cashewnötter (SOJ, NÖT)

• Ugnsbakad sesamlax med korianderdressing (FSK, SOJ, SES)

• Het asiatisk gurksallad (SES, SOJ)

• Tunnskivad flankstek på kinakålsbädd med
teriyakisås & färsk koriander

• Honungs- & ingefärsmarinerat ankbröst med sesamdressing (SES, SOJ)

• Små asiatiska kycklingspett (SOJ, SES)

• Wokade färska krispiga grönsaker

• Tropiskt fruktspett med limeyoghurt-mousse (MLK)

Tokyo vs. Shanghai



Food deluxe
Allt serveras på designade engångsuppläggningsfat med tillhörande tagningsbestick så som 
servetter, tallrikar, bestick i engångsformat (komplett porslin, 65 kr/pp).
Leverans ingår vid beställning för minst 30 p.

325 kr
(per person)

• Arrachera caliente (grillad flankstek på romansallad med
chimichurri & koriander)

• Ceviche på färsk lax & handskalade räkor med avokado, gurka,
mango, lime, chili & koriander (FSK, KRF)

• Tonfisktaco med chilimajo, avokado, rostad lök,
picklad chili, & ponzu (GLU, FSK, SOJ, ÄGG, SES)

• Bönsalsa med majs, koriander & lime

• Marinerad grillad majskyckling med pico de gallo

• Rostad sötpotatis med apelsinzest

• Quesadillas med guacamole (MLK, GLU)

• Passionsfruktsmousse med rostad kokos & bär (MLK, ÄGG)

Alegría



BURGERS/SLIDERS

• Miniburgare på högrev med cheddar & picklad rödlök (MLK, GLU)

• Miniburgare på pulled pork, cheddar & picklad rödlök (MLK, GLU)

• Vegetarisk minibönburgare med coleslaw & koriander (GLU, ÄGG)

TACO
• Tonfisktaco med chilimayo, avokado, rostad lök,
 picklad chili, & ponzu (GLU, FSK, SOJ, ÄGG, SES)

• Taco på oxchili kokad i öl, choklad med picklad lök,
 tomatsalsa, & gräddfil (GLU,MLK)

• Taco med bönsalsa, picklad lök, gräddfil & fårost (MLK, GLU)

• Quesadillas med guacamoledipp (MLK, GLU)

CLASSIC
• Löjromssnitt med crème fraiché & rödlök

• Mini-råbiff på sked med tryffelaioli (ÄGG)

• Ankleverterrine på crostini, rödlöksmarmelad & cornichon (GLU, MLK, SVA)

FUSION
• Tonfisktataki med ponzudressing, chilimayo,
 sesam & rostad lök (FSK, SES, SOJ, ÄGG)

• Tunnskivat ankbröst på frisésallad med apelsinsås & krasse (MLK)

• Ceviche på salmalax, räkor, mango, chili, lime, gurka,
 avokado & koriander (FSK,KRF)

• Gazpacho med sellerisjälk (SEL)

• Tunnskivad chilimarinerad entrecote med krispsallad,
 hyvlad morot & teriaykisås (SOJ)

• Salmalax på sked, äggkräm, syrad silverlök och gräslök (MLK, ÄGG, FSK)

DESSERT
• Chokladterrine med havssalt, ananas, kokos, chili & kola (ÄGG, MLK)
• Rödvinbärspaj med vaniljsås (GLU, MLK, ÄGG)
• Misokaka med päron & vaniljkräm (GLU, MLK, ÄGG, SOJ)
• Äppelpaj med vaniljsås (GLU, MLK)
• Key lime pie (ÄGG, GLU, MLK)
• Tiramisu (ÄGG, MLK, GLU)
• Vit chokladmousse med citronzest, hallon & pistage (MLK)
• Chokladpanacotta, blodapelsin & rostad havre (MLK, GLU)

Blanda & välj!

3 st / 165 kr
4 st / 210 kr
5 st / 250 kr
(varav 1 dessert)

Fingerfood



Wraps
Levereras portionsvis inrullad i wrapspapper. Minimum 10 st per sort.
Alla wraps går att få med glutenfritt pitabröd.

CEASAR             105 kr
Romansllad, kyckling, cocktailtomat, krispig bacon, hyvlad parmesan,
surdegskrutonger & caesardressing (FSK, GLU, MLK, ÄGG, SVA)

MEZE (vegan)            105 kr
Falafel, spenat, med taboulleh (bulgursallad med citron, tomat,
persilja & sumakkrydda) grönärtshummus, rödbetshummus,
myntayoghurt, paprika (SES, GLU)

SAINT GERMAIN            105 kr
Rostbiff, dragonmayo, picklad lök, chili, rostad potatis,
salladsmix (MLK, NÖT, GLU, ÄGG)

ROASTED GREENS           105 kr 
Rostade rotfrukter, dillyoghurt, salladsmix, fetaost,
gurka, gremolata (GLU, MLK)

BARBACOA            105 kr 
Chorizo, aioli, rostad potatis, paprika, rostad lök,
salladsmix (GLU, ÄGG)

ASIAN CASHEW            105 kr 
Räkor, ingefära, äggnudlar, sesamdressing, koriander, böngroddar,
picklad lök, cashewnötsdressing (KRF, GLU, SES, NÖT, SOJ)



Frukost

• Kaffe              20 kr

• Bulle/wienerbröd            30 kr

• Hel fralla             45 kr

 Dagsfärskt ljust eller mörkt bröd med krispsallad,
 tomat, gurka & paprika med ost eller ost & skinka

• Färspressad apelsinjuice          35 kr

• Yoghurt med granola           55 kr

• Rawball              30 kr

• Smoothie med säsongens smak        49 kr

• Chiapuddning             49 kr

• Fruktsallad             49 kr

FRUKOSTPÅSE!

Hel fralla, juice,
yoghurt med granola

125 kr



A�ergener

GLU - Glutenvete, råg, korn, havre

KRF - Kräftdjur och produkter framställda därav

ÄGG - Ägg och produkter framställda därav

FSK - Fisk och produkter framställda därav

JOR - Jordnötter och produkter framställda därav

SOJ - Sojabönor och produkter framställda därav

MLK - Mjölk inklusive laktos (och produkter därav)

NÖT - Nötter såsom mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt,
  pistasch, mandel, macadamianöt, samt produkter därav

SEL - Selleri och produkter framställda därav

SEN - Senap och produkter framställda därav

SES - Sesamfrö och produkter framställda därav

SVA - Svaveldioxid och sulfitöverstigande 10 mg/kg eller 10 mg/liter

LUP - Lupin och produkter framställda därav

BLÖ - Blötdjur och produkter framställda därav

Le�rans
Inom city: 350 kr

Utanför city: 495 kr



MENY • KONTORSEVENT & CATERING


