CATERING
UTBUD, PRISER & INFORMATION

ÅMA AB
Box 118, 221 00 LUND *
Tel: 070-962 25 54 * info@morotenopiskan.se * www.morotenopiskan.se

Kaffe/the med tillbehör
Allt vårt kaffe är Ekologiskt-KRAV-och Fairtrademärkt.

Pris: 20 kr/person
Kaffe/the & hembakt surdegsmacka/grovt bröd/fralla med
pålägg & grönsaker
Ost, skinka, kalkon, salami mm.
Allt vårt kaffe är Ekologiskt-KRAV-och Fairtrademärkt.

Pris: 40 kr/person
Hembakt surdegsmacka/grovt bröd/fralla med pålägg &
grönsaker
Ost, skinka, kalkon, salami mm.

Pris: 20 kr/person
Lyxigare smörgås på hembakt surdegsbröd/grovt bröd &
grönsaker
Rostbiff, Kalkon/brie, Salami/brie, brie/tapenad, räkor, kallrökt lax mm.

Pris: från 30 kr/person
Kaffe/the & kaka
Vetebröd, kanelbulle, muffins, morotskaka, kärleksmums, wienerbröd, croissant,
kladdkaka, tryffel, chokladpralin mm.
Allt vårt kaffe är Ekologiskt-KRAV-och Fairtrademärkt.

Pris: 40 kr/person
Kaka/bakverk

Vetefläta, kanelbulle, muffins, morotskaka, kärleksmums, wienerbröd, croissant,
kladdkaka, tryffel, chokladpralin, chokladfondant, browny, fastlagsbulle mm.

Pris: 20 kr/person
Kaffe/the & liten chokladbit
Allt vårt kaffe är Ekologiskt-KRAV-och Fairtrademärkt.

Pris: 25 kr/person
Kakbuffé (4 sorters kakor)

Vetefläta, kanelbulle, muffins, morotskaka, kärleksmums, wienerbröd, croissant,
kladdkaka, tryffel, chokladpralin, chokladfondant, browny mm.

Pris: 80 kr/person
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Våra hembakade tårtor
Minimum 10 personer

Pris: från 35 kr/person
Fruktkorg
Pris: 10 kr/person
Fruktkorg med choklad
Pris: 20 kr/person
Frukfat med uppskuren färsk blandad frukt
Pris: 35 kr/person
Fruktsallad med syrad vaniljgrädde
Pris: 35 kr/person
Smoothie på färska bär
Pris: 29 kr/person
Fylld hemakad surdegsbaguette/ciabatta/bagel & grönsaker
Ost/skinka, salami/brie, brie/soltorkad tomat, brie/tapenad, kalkon/philadelphia,
tonfiskröra, kyckling curry, skagenröra, rökt lax/pepparrot, lufttorkad skinka/pesto,
tomat/mozzarella, laxröra/ägg mm.

Pris: 55 kr/person
Fylld tunnbrödsrulle/wraps & grönsaker

Ost/skinka, salami/brie, brie/soltorkad tomat, brie/tapenad, kalkon/philadelphia,
tonfiskröra, kyckling curry, skagenröra, rökt lax/pepparrot, lufttorkad skinka/pesto,
tomat/mozzarella, laxröra/ägg mm.

Pris: 55 kr/person
Grönsallad/pastasallad/bulgursallad med bröd & dressing

Räkor, lax, kyckling, rostbiff, brie, salami, lufttorkad skinka, tonfisk, vegetarisk, vegan mm.

Pris: 55-75 kr/person
Hemgjord Paj med bröd, smör & sallad

Broccoli/ädelost, ruccola/tomatpesto, ost/skikna, spenat/fetaost mm.

Pris: 69 kr/person
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Soppa med bröd, smör & sallad
Broccolisoppa/potatis/purjolökssoppa/krämig tomatsoppa/linssoppa/spenatsoppa mm.

Pris: 69 kr/person
Smörgåstårta

Lax/skaldjur, rostbiff/kalkon, vegetarisk, vegan

Pris: 85 kr/person
Landgångar, räkmackor, sillamacka, smörrebröd
Pris: 75 kr/person
Snittar & canapéer. Se nedan.
Pris: 15-30 kr/st
Mineralvatten/lättöl/läsk
Pris: 15 kr/dryck
Dagens rätt ”Take away”

Se meny: www.morotenopiskan.se, www.stamstallet.se och www.cafelux.se

Pris: 69 kr/person (vi har studentrabatter på samtliga luncher)
Lunchpåse 1.
Fylld wraps, bagel, ciabatta eller baguette, dryck och liten
chokladbit.
Ost/skinka, salami/brie, brie/soltorkad tomat, brie/tapenad, kalkon/philadelphia,
tonfiskröra, kyckling curry, skagenröra, rökt lax/pepparrot, lufttorkad skinka/pesto,
tomat/mozzarella, laxröra/ägg mm.

Pris: 85 kr/person
Lunchpåse 2.
Grönsallad/pastasallad/bulgursallad/nudelsallad med bröd,
dressing, dryck och liten chokladbit.

Räkor, lax, kyckling, rostbiff, brie, salami, lufttorkad skinka, tonfisk, vegetarisk, vegan mm .

Pris: 95 kr/person
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INFORMATION
Priser

Vårt dagliga utbud hittar ni på hemsidorna. Vi skickar offert vid förfrågan på uthyrning
av lokalerna, catering så som bufféer och festmåltider.
Alla priser på vårt utbud av mat är inklusive moms (12%).

Beställning

Alla beställningar och förfrågningar sker via e-mail eller ”onlinebeställning” via vår
hemsida. Ni får bekräftelse på bokningen samma dag. Konsultation ges mer än gärna via
telefon. Ange telefonnummer så ringer vi upp snarast möjligt.

Onlinebeställning

Från våra hemsidor finns länkar till ”onlinebeställning” med vårt utbud och priser. Ni får
en bekräftelse av beställningen direkt efter att ni skickat in ordern.

Kostnadsfri avbeställning

Kaffearrangemang dagen innan bokning.
Måltidsarrangemang tre arbetsdagar innan bokning.
Måltidsarrangemang större sällskap över 20 personer- fem arbetsdagar innan
arrangemang.

Kaffearrangemang

Vid beställning av kaffearrangemang samt lättare luncher kan beställning lämnas av
kund före kl. 16.00 dagen innan. Avhopp av deltagare kan inte regleras samma dag.
Behöver ni beställa akut samma dag, kontakta restaurangerna via telefon (se
hemsidorna) så gör vi alltid allt för att kunna hjälpa till.

Måltidsarrangemang

Vid catering av mat till sällskap över 30 personer, större bufféer och festarrangemang
lämnas besked på exakt antal, tider samt ev. specialkost fem arbetsdagar innan
arrangemanget.
Avhopp av deltagare kan inte regleras ner i antal efter slutligt besked.
Vid önskemål om att använda vår serveringspersonal på plats efter leverans och under
service kostar detta 250 kr/timmen, exkl. moms, om inget annat är avtalat.

Kaffegods och måltidsgods

Alla tillbehör så som engångsmaterial eller porslin ingår i priserna ovan till Lunds
Universitet. Om porslin eller annat kaffegods saknas efter upphämtning faktureras
kunden.
Vid förfrågan om uthyrning av endast kaffegods eller måltidsgods kontakta oss så
skickar vi offert.
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Leverans och upphämtning

Leverans och avhämtning av catering ingår för kunder på Lunds Universitet i Lund.
Tillägg på 300 kr i närliggande kommuner. Leverans och avhämtning sker på avtalad tid.
Om inget avtalats om avhämtning sker detta snarast möjligt inom ett dygn. Vid leverans
av catering ingår uppdukning av fika eller mat på avtalad plats om kunden önskar. Vid
önskemål om att använda vår serveringspersonal på plats efter leverans och under
service kostar detta 250 kr/timmen, exkl. moms, om inget annat är avtalat.

Ekologiskt-KRAV-och Fairtrademärkt kaffe!

Serveras och levereras från Moroten & Piskan, Stamstället och Café LUX. Vi samarbetar
med Zoégas, som ständigt jobbar med hållbarhetsfrågor för att förbättra villkoren för
det som har kaffe som inkomstkälla. Deras vision är att 2015 tillhandahålla 100%
hållbart kaffe och arbetar därför tätt tillsammans med Rainforest Alliance, €C (Common
Code for Coffee Counity), Fartrade och KRAV. Allt vårt kaffe är Ekologiskt-KRAV-och
Fairtrademärkt.

Specialkost

Vi ordnar alltid specialkost efter önskemål. Vid angiven tid för slutlig beställning anger
kunden antal gäster med speciella kostbehov eller allergier. Vid önskemål av ekologiska
måltidsarrangemang eller kaffearrangemang ordnar detta. Stor del av vårt sortiment är
ekologiskt. Vi gör glutenfria och laktosfria bakverk efter föfrfrågan. Offert lämnas efter
kundens önskemål med meny och pris.

Betalningssätt

Vid slutlig beställning av catering anges organisationsnummer och fakturauppgifter
innan arrangemanget. Lunds Universitet 30 dagars betalningstid.
Det går bra att betala med kort i restaurangerna. Vi hanterar ej kontanter!
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