CATERINGMENY

Planering för
den perfekta festen
Coop Catering
		
Hämtas kl. _______________________

Myggljus
Stearinljus

Engångsbestick
Blomsteraffär				
Hämtas kl. _______________________
Bordsdekorationer
Hyra bord/porslin/tält			
Kommer kl. ______________________
Eventförmedling (musik/artister)
Börjar rigga kl. ___________________
Kemtvätt		
Hämtas dag._____________________
Systembolaget			

Inbjudningskort/placeringskort
Stora sopsäckar
Hushålls- och toalettpapper
Engångskameror
Isbitar
Fryspåsar/folieformar (till rester)
Kom ihåg-lista
Kaffetermosar

Övrigt som finns i butiken

Vaser

Chips/snacks och dip

Fräscha handdukar på toaletten

Efterrätter/tårtor

Askkoppar utanför

Kaffe/kaka

Barnstolar

Mineralvatten/alkoholfritt/tillbehör

Drinkbricka/stora brickor till avduk

till drinken

Serveringsbestick

Servetter/engångsdukar

Sånghäften

Marschaller

Egen musikanläggning/musik

Lycka till!
Har du andra önskemål än vad som finns i denna meny kontakta gärna butiken och prata
med våra kunniga kockar så hjälper vi dig med dina önskemål. Minsta beställning: 4 pers.
Beställ minst 3 dagar innan. Kom in i butiken och gör din beställning
i delikatessdisken eller ring oss på 010-741 11 29, 010-741 11 22

Lund

Lund

Fat med kallskuret

Smörgåstårtor

Från 109:-/pers

Från 69:90/bit

Välj ett av följande alternativ (smör och bröd ingår):

• Räkor/lax ........................................................................................................... 74:90/bit
• Räkor ................................................................................................................. 74:90/bit
• Charktårta med rostbiff och skinkröra ............................................................... 69:90/bit
• Kalkon/kyckling/bacon ..................................................................................... 69:90/bit
• Tonfisktårta garnerad med kräftstjärtar och räkor ............................................. 74:90/bit

•
•
•
•

Hemlagad svensk rostbiff med klassiska tillbehör .................................. 109:-/portion
Köttfat med rostbiff, rökt skinka och öresundsskinka .............................. 149:-/portion
Fågelfat med kalkonbröst, kalkonpastrami samt kalkonsalami ............... 159:-/portion
Lax och räkfat de luxe med varmrökt lax, handskalade räkor
och klassiska tillbehör ............................................................................ 219:-/portion

Glutenfritt
tra
kostar 10:- ex
per person.

Bakverk

Tårtor

Det ingår alltid minst 150 g kött eller fisk per
portion. Alla fat garneras med frukt och grönt.

Från 175:-/st

Bilderna är endast exempel.

Svenska smaker

Toscana

149:-/pers

149:-/pers

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Örtbakad kotlettrad med citronkräm
Kycklingfilé
Pastasallad med ruccola och oliver
Taleggio med fikonmarmelad
Krispig sallad med rödlök, gurka,
chili, feta och pinjenötter
• Bröd

Western
159:-/pers
•
•
•
•
•
•

• Limpor olika sorter .............................................................................................. 27:-/st
• Levain ............................................................................................................... 28:95/st
• Surdegsbaguette .............................................................................................. 19:95/st

• Kaffelängder Kanel, pistage, mandel och kola ..................................................... 38:-/st
• Bullar Kanel, pistage och kola ........................................................................... 10:95/st
• Kondisbitar Välj själv vilka du vill ha ................................................................. 13:50/st
• Pannacotta Olika smaker .................................................................................... 29:-/st
• Pajer Fruktpajer (äpple, hallon och blåbär), citron/marängpaj .............................. 38:-/st

Välj ett av dessa tillbehör:
• Potatisgratäng
• Potatissallad med dill eller vitlök
• Fransk potatissallad
• Pastasallad
• Dillslungad potatis

Mjukbakad rostbiff med dansk remouladsås
Varmrökt lax med dill topping
Grillad paprika
Krämig potatissallad med kapris och örter
Brietårta med rödlöksmarmelad
Krispig blandsallad efter säsong
Bröd

Matbröd

Heta kycklingklubbor med paprikadip
Spareribs från vår grill med fruktig BBQ
Nachos, guacamole och cole slaw
Ört- och chilirostade minipotatisar
Sallad med små tomater, kronärtskockor och ost
Bröd

•
•
•
•

Lyxiga smörgåsar

Princesstårta
Drottningtårta med hallon och blåbär
Frukttårta med färsk frukt
Tryffeltårta med chokladtryffel och smörkräm

Från 75:-/st

Tårtorna ovan går att beställa i storlekarna 6-8 bitar upp till 40 bitar.

• Räksmörgås med handskalade räkor, ägg och majonnäs ....................................... 79:-/st
• Laxsmörgås med räkröra ....................................................................................... 79:-/st
• Rostbiffsmörgås med remoulad och rostad lök ...................................................... 75:-/st
• Lyxig landgång (endast ljust bröd) ......................................................................... 99:-/st
• Lundaspättan med remoulad och räkröra för ......................................................... 79:-/st

• Moussetårta välj mellan hallon, passion, choklad, jordgubb, citron, skogsbär,
blåbär, rabarber/jordgubb, mango, hasselnöt, blodapelsin och päron
Moussetårtor går att beställa i storlekarna 6-8 bitar upp till 18-20 bitar.

Välj mellan ljust eller mörkt bröd.

Vi har även
olika varianter
av smörrebröd.
Prata med
oss!

Pris/st:
6-8 bitar ................................ 175:8-10 bitar .............................. 225:10-12 bitar ............................ 275:12-14 bitar ............................ 325:-

14-16 bitar ............................ 375:18-20 bitar ............................ 475:30 bitar ................................. 750:40 bitar ............................... 1000:-

