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CATERING

      Alla priser är inkl. moms,
välkommen med Er beställning.



Meny (minst 10 pers.)

Tre snittar, dricka, kaffe & tårta......................210:-/p.p.
Ost & dessertost, skinka & mimosasallad, räksnitt

Räksmörgås, dricka, kaffe & kaka...................215:-/p.p.
Handskalade räkor, ägg, dillmajonnäs, gurka, tomat, citron & dill

Lyxlandgång, dricka, kaffe & tårta.................220:-/p.p.
Två sorters ost, skinka, mimosasallad, rostbiff, potatissallad, 
räkor, lax, tomat, gurka, citron, dill

Smörgåstårta, dricka, kaffe & tårta................220:-/p.p.
Skinka/rostbiff alt. skinka/räkor eller lax/räkor

Buffé nr 1    Vinmarinerad rostbiff, pastrami, potatissallad eller
potatisgratäng, cornichorns, grönsallad, brieost, bröd, smör, 
bordsvatten, dricka/saft, kaffe och kaka.....................210:-/p.p.

Buffé nr 2    Pastrami, rökt kalkonbröst, skinka, potatissallad
eller potatisgratäng, pickles, grönsallad, brieost, bröd, smör,
bordsvatten, dricka/saft, kaffe och kaka....................220:-/p.p.

Buffé nr 3    Varmrökt lax med potatissallad, vinägrett, sparris,
grönsallad med örtdressing, , brieost, bröd, smör, bordsvatten,
dricka/saft, kaffe och tårta......................................240:-/p.p.

Buffé nr 4    Kycklingsallad med två sorters dressing, bröd,
smör, bordsvatten, dricka/saft, kaffe och tårta............195:-/p.p.

Buffé nr 5    Pastasallad med pesto, oliver, ruccola, parmaskinka 
med melon, pastrami, tomat och mozarellasallad, färskost med 
örter, bordsvatten, dricka/saft, kaffe och kaka.............. 215:-/p.p.

Kaffe, tårta och tre sorters småkakor............. 140:-/p.p.

I priset där tårta ingår gäller: hallontårta, frukttårta eller jordgubbstårta
 (endast under säsong). För övriga tårtor såsom Prinsess, Bananza,
Schwartzwald, Chokladtårta, White Lady tillkommer 10:-/p.p. (dessa
tårtor kommer från Dahls Bageri).

I priset ingår vita dukar, ljus, servetter, 
blommor och serveringspersonal.

   Minnesstund

Vår duktiga servicepersonal,
gör allt för att Ni skall få

en fin minnesstund
tillsammans.



Meny (minst 10 pers.)

Buffé nr 1    Vinmarinerad rostbiff, pastrami, potatissallad eller
potatisgratäng, cornichorns, grönsallad, brieost, bröd, smör, 
bordsvatten, dricka/saft, kaffe och kaka.....................210:-/p.p.

Buffé nr 2    Pastrami, rökt kalkonbröst, skinka, potatissallad
eller potatisgratäng, pickles, grönsallad, brieost, bröd, smör,
bordsvatten, dricka/saft, kaffe och kaka....................220:-/p.p.

Buffé nr 3    Varmrökt lax med potatissallad, vinägrett, sparris,
grönsallad med örtdressing, , brieost, bröd, smör, bordsvatten,
dricka/saft, kaffe och tårta......................................240:-/p.p.

Buffé nr 4    Kycklingsallad med två sorters dressing, bröd,
smör, bordsvatten, dricka/saft, kaffe och tårta............195:-/p.p.

Buffé nr 5    Pastasallad med pesto, oliver, ruccola, parmaskinka 
med melon, pastrami, tomat och mozarellasallad, färskost med 
örter, bordsvatten, dricka/saft, kaffe och kaka.............. 215:-/p.p.

Kaffe, tårta och tre sorters småkakor............. 140:-/p.p.

I priset där tårta ingår gäller: hallontårta, frukttårta eller jordgubbstårta
 (endast under säsong). För övriga tårtor såsom Prinsess, Bananza,
Schwartzwald, Chokladtårta, White Lady tillkommer 10:-/p.p. (dessa
tårtor kommer från Dahls Bageri).

I priset ingår vita dukar, ljus, servetter, 
blommor och serveringspersonal.

Skinka-/räktårta Fylld med skaldjursröra och skinkfyllning. 
Garnerad med brieost, skinka, räkor, tomat,
gurka, sallad, dill och citron......................................56:-/bit
Lax-/räktårta, fylld med skaldjursröra, ägg, purjolök. 
Garnerad med räkor, rökt lax, brieost, tomat, 
gurka, sallad, citron och dill......................................59:-/bit
Skinka-/rostbiffstårta, fylld med skinkröra och mimosa- 
sallad. Garnerad med tomat, brieost, gurka, 
skinka, rostbiff, sallad och frukt.................................55:-/bit
Osttårta, fylld med ostkräm och pikantsallad. 
Garnerad med olika sorters ostar, paprika, druvor, 
valnötter och persilja...............................................50:-/bit
Italiensk smörgåstårta, fylld med soltorkade tomater, oli-
ver, basilika, färskost. Garnerad med parmaskinka, 
salami, körsbärstomater, oliver, mozarella...................59:-/bit
Lyxtårta, fylld med skaldjursröra och ägg-/laxkräm, rödlök. 
Garnerad med räkor, kräftstjärtar, stenbitsrom, 
tomat, sallad, gurka, citron, dill.................................68:-/bit

Smörgåstårtor 8, 10, 12, 14, 16, 20-bit.

Lyxlandgång, två sorters ost, skinka med mimosasallad,
rostbiff med pottissallad, räkor, rökt lax, gurka, 
tomat, citron och dill......................................................78:-
Delikatesslandgång, två sorters ost, skinka med mimosa-
sallad, räkor, ägg, sallad, tomat, gurka, citron och dill...........68:-
Klassiker, två sorters ost, rostbiff med potatissallad,
räkor, ägg, sallad, tomat, gurka citron och dill.....................68:-
Vegetarisk, ost, brieost, ädelost, grönsaker, frukt............60:-

Landgångar

Snittar
Räkor................25:-
Lax ...................25:-
Rostbiff............22:-
Skinka..............22:-

Ost & Dessertost ........... 20:-
Lantpaté ........................ 25:-
Ägg & Sill ....................... 22:-
Vegetarisk...................... 22:-

Räksmörgås, räkor, ägg, majonnäs, sallad, tomat, 
gurka, citron, dill...........................................................65:-
Laxsmörgås, rökt lax, äggröra, rödlök, sallad, 
tomat, gurka, citron, dill.................................................65:-
Köttbullar, rödbetssallad............................................49:-
Rostbiff, potatissallad, rostad lök..................................55:-
Rökt kalkonbröst, fruktsallad....................................55:-
Ost, brieost, ädelost, druvor, paprika..............................45:-

Smörgåsar

   Minnesstund

Vår duktiga servicepersonal,
gör allt för att Ni skall få

en fin minnesstund
tillsammans.

Vi använder oss enbart av egengjorda fyllningar.

Välkommen med Er beställning
senast tre dagar före avhämtning.



Buffé (minst 8 pers.)

Buffé nr 1    Vinmarinerad rostbiff, skinka, rökt kalkonbröst,
potatissallad, mimosasallad.....................................109:-/p.p.

Buffé nr 2    Vinmarinerad rostbiff, parmaskinka lantpaté med
cumberlandsås, källarrökt skinka, potatissallad...........139:-/p.p.

Buffé nr 3    Vinmarinerad rostbiff, rökt kalkonbröst, 
skinka, lantpaté med cumberlandsås, hemlagad skaldjurspaté 
med caymansås, räkägg, rökt lax med hovmästarsås, 
potatissallad.........................................................160:-/p.p.

Buffé nr 4    Varmrökt lax med örtdressing, hemlagad skal- 
djurspaté med caymansås, räkägg, grönsallad.............132:-/p.p.

Buffé nr 5    Varmrökt lax med örtdressing, rökt lax med 
pepparotsgrädde, gravad lax med hovmästarsås, räkägg, 
sparris, grönsallad..................................................148:-/p.p.

Buffé nr 6    Rökt forell, skaldjurspaté med romsås, räkägg, 
rökt lax med hovmästarsås, sparris, pastrami, vinmarinerad 
rostbiff, lantpaté med cumberlandsås, potatissallad.....170:-/p.p.

Buffé nr 7    Pastasallad med pesto och oliver, rosmarin- 
marinerad fläskfilé, två sorters salami, tomat och mozarella- 
sallad, parmaskinka med melon, pastrami, kiwi, 
grönsallad med örtdressing......................................210:-/p.p.

Buffé nr 8    Hemlagad skaldjurspaté med caymansås, rökt lax 
med pepparrotsgrädde, gravad lax med gravlaxsås, romägg, 
sparris, vinmarinerad rostbiff, parmaskinka med melon, 
lantpaté med cumberlandsås, potatissallad, grönsallad  210:-/p.p.

Buffé nr 9    Grillad kycklingfilé, marinerad rostbiff, 
parmaskinka med melon, potatissallad, 
grönsallad, dressing................................................154:-/p.p.

Faten är vackert garnerade med
olika frukter och grönsaker.

Välkommen med Er beställning,
senast en vecka före avhämtning.

LYCK-OSTEN
CATERING

Byvägen 22, 438 36 Landvetter
Tel. 031-91 80 34, Mobil 070-492 55 27

www.lyckosten.se    lyckosten@telia.com

Bröd, smör och dressing ingår.Sallader
Kycklingsallad ...70:-
Räksallad ...80:-

Pastasallad, ost & skinka...65:-
Grekisk sallad ................65:-


