CATERING
UTBUD, PRISER & INFORMATION

FIKA
LÄTTARE LUNCHER
LUNCHBUFFÉER
SNITTAR & PLOCK
BUFFÉR
INFORMATION
VÅRA RESTAURANGER-FESTLOKALER
Vid beställning lämna följande uppgifter:

Datum för arrangemanget
Antal gäster
Specialkost
Tid för leverans
Leveransadress/kontaktperson på plats-telefonnummer
Beställarens fullständiga namn
Institution/organisationsnummer
Fakturaadress
Beställning lämnas på info@morotenopisakn eller vår onlinebeställning på hemsidan.

Varmt välkomna att ta del av vårt utbud och priser nedan!
ÅMA AB
Box 118, 221 00 LUND *
Tel: 070-962 25 54 * info@morotenopiskan.se * www.morotenopiskan.se

FIKA
Vi hjälper er med fika till era möten! Beställning senast dagen innan men vi är flexibla och
löser självklart akuta beställningar om möjligt. Vi anpassar utbudet efter anmäld
specialkost och veganska samt gluten- och laktosfria alternativ finns alltid i vårt sortiment.
Allt vårt kaffe är Ekologiskt-KRAV-och Fairtrademärkt!

Kaffe/the med tillbehör

20 kr/person

Kaffe/the & smörgås-Pris: 40 kr/person
Hembakt surdegsmacka/grovt bröd/fralla med pålägg & grönsaker (ost, skinka, kalkon).
Vi erbjuder självklart varianter och kombinationer av standardpålägg.

Kaffe/the & kaka

40 kr/person

Endast smörgås eller kaka

20 kr/person

Exempelvis:
Vetebröd
Frukt eller bärpaj
Kanelbulle
Muffins
Morotskaka
Kärleksmums
Wienerbröd
Croissant
Kaddkaka
Tryffel
Chokladpralin

Se tidigare nämnt sortiment.

Kaffe/the och lyxig smörgås

50 kr/person

Rostbiff, Kalkon/brie, Salami/brie, brie/tapenad, räkor, kallrökt lax, avocado mm.

Endast smörgås-lyx

30 kr/person

Kaffe/the & liten chokladbit

25 kr/person

Se tidigare nämnt sortiment.
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Fruktkorg

10 kr/person

Säsongens frukter (alltid sköljda och i största mån ekologiska). Ekologiska bananer är
standard i vårt fruktsortiment.
+chokladbit+5 kr

Fruktfat

35 kr/person

Vackert fruktfat med uppskurna frukter

Fruktsallad

30 kr/person

+Syrad vaniljgrädde (laktosfritt alternativ finns)+5 kr

Smoothie på färska bär

29 kr/person

-Mango, chili, ingefära & passion
-Avokado, spenat, ingefära och passion
-Jordgubbar, myntha & banan
-Yoghurt, skogsbär, banan & honung

Mop´s Ingefärashot

17 kr/person

Tillverkad i vårt kök. Innehåller: Ingefära, chili, äpple, apelsin och annanas.
12 cl, serveras i små muggar.

Våra hembakade tårtor

35 kr/person

Fikapaketet hälsa

85 kr/person

-minimum 10 personer
Gräddtårta med färska bär (veganskt alt)
Chokladtårta (veganskt alt)
Sachertårta (veganskt alt)
Prinsesstårta (veganskt alt)
Hallonmousstårta (veganskt alt)
Sommartårta (veganskt alt)
Pärontårta med mintchoklad
Budapesttårta
Marängtårta
Tema: Vi gör din tårta enligt dina önskemål. Kom med förslag!

Kaffe/the och hembakta Veganska raw-bollar (gluten-och laktosfria)
eller hälsomacka på grovt bröd med matigt pålägg.
Apelsin eller äppeljuice samt näringsrik Smoothie i shotglas.
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LÄTTARE LUNCHER
För era möten, konferenser, mingelluncher etc.
Vi uppskattar om beställningar till större sällskap beställs minst tre dagar innan. Vi
anpassar utbudet efter anmäld specialkost och veganska samt gluten- och laktosfria
alternativ finns alltid i vårt sortiment.

Baguette/ciabatta/bagel/wrap/tunnbrödsrulle
55 kr/person
Ost/skinka
Salami/brie
Köttbullar & rödbetssallad
Brie/soltorkad tomat
Brie/tapenad
Kalkon/philadelphia
Tonfiskröra
Kyckling/curryröra
Räkröra
Tomat/mozzarella
Humus & grillade grönsaker (vegan)

Baguette/ciabatta/bagel/wrap/tunnbrödsrulle
65 kr/person
Laxröra/ägg
Kallrökt lax/pepparrotskräm
Skagenröra med handskalade räkor
Lufttorkad skinka/brie & soltorkad tomatpesto
Kalkon/chipotlemajonäs/tomat/alphagroddar & dijonsenap
Kyckling/guacamole/koriander
Getost/rödbetsröra/grönsaker (vegetarisk)
Hummus, alphagroddar, picklad rödlök & grillad paprika (vegansk)
Avocado & tomatpesto (vegan)

Grönsallad/pastasallad/bulgursallad
69 kr/person
Tonfisk, ägg, kapris & rödlök
Kyckling, oliver, fetaost
Salami, brieost, broccoli
Fetaost, oliver, rödlök (vegetarisk)
Mozzarella, tomat, picklad rödlök & pesto (vegetarisk)
Kidneybönor, äpple & marinerad sötpotatis (vegan)
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Grönsallad/pastasallad/bulgursallad
75 kr/person
Avocado & cashewnötter, soltorkad tomat & jordgubbar (vegan)
Räkor, ägg & citron
Varmrökt lax & picklad rödlök
Teriyakakimarinerad kyckling, soyabönor,mango, sesamfrö
Kyckling, getost & päron

Paj med bröd & sallad

72 kr/person

Välj en sort till ert sällskap!
Ost/skinka
Broccoli/ädelost
Ruccola/tomatpesto/fetaost
Spenat/fetaost
Karameliserad lök & ostpaj
Getost/rödbetspaj
Västerbottenpaj med skogssvamp

Soppa med bröd, smör & sallad

72 kr/person

Välj en sort till ert sällskap!
Broccolisoppa
Potatis/purjolökssoppa
Palsternackssoppa med päron
Krämig tomatsoppa
Linssoppa
Spenatsoppa
Grönsakssoppa
Kall avokadosoppa

Smörgåstårta

85 kr/person

Lax/skaldjur, rostbiff/kalkon, vegetarisk, vegan. Gluten & laktosfritt alternativ finns.

Klassisk landgång

85 kr/person

Gluten & laktosfritt alternativ finns.

Lunchpåse 1.

85 kr/person

För sällskapet som är på språng!

Fylld surdegsbaguette/ciabatta/bagel/wrap/tunnbrödsrulle,
mineralvatten och liten chokladbit. Se se tidigare nämnt sortiment.
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Lunchpåse 2.

97 kr/person

För sällskapet som är på språng!

Grönsallad/pastasallad/bulgursallad med bröd, dressing,
mineralvatten och liten chokladbit. Se se tidigare nämnt sortiment.
Mineralvatten/lättöl/läsk

15 kr/st

Dagens rätt med bröd & sallad ”Take away” 72 kr/person
Se meny: www.morotenopiskan.se.

LUNCHBUFFÉER
Behöver ni lunchen direkt till mötesrummet, föreläsningen eller för utflyktslunch?
Förslagen kan endast beställas dagtid samt ett av förslagen för ert sällskap Vi
anpassar maten efter föranmäld specialkost. Minst antal för beställning av
lunchbuffé är 15 personer. Beställnign lämnas 3 dagar innan.

Frigo-kalla rätter
”Charcuteri”

115 kr/person

Lufttorkad skinka, pepparstekt rostbiff. Basilikaslungad

kritarakisallad med krispiga grönsaker. Sallad Milan-soltorkade tomater, oliver,
salami, grönsallad. Bröd, smör, grönsallad, dressing, mineralvatten & kaffe.

”Pescado”

Varmrökt lax med romsås. Fransk potatissallad med rödlök &

kapris. Pansanellasallad (Italiensk bondsallad med bönor, krispiga grönasker,
basilika & citron). Bröd, smör, grönsallad, dressing, mineralvatten & kaffe.

”Poulet”

Kallskuren kycklingfilé med Gremolata. Krämig potatissallad med

äpple & fänkål. Örtmarinerade champinjoner. Bröd, smör, grönsallad, dressing,
mineralvatten & kaffe
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”Caldo”-Varma rätter
”Pollo”

115 kr/person

Cipotlebakad kycklingfilé med chiliaioli. Parmesangratinerad

klyftpotatis. Ört & vitlöksgrillade grönsaker. Bröd, smör, grönsallad, dressing,
mineralvatten & kaffe

”Filet de porc”

Sotad fläskfilé med knaperstekt bacon & gremolata. Krämig

potatisgratäng med selleri & persilja. Champinjonsallad med citron, ruccola &
tryffelolja Bröd, smör, grönsallad, dressing, mineralvatten & kaffe.

”Poisson” Lättrimmad laxfilé med tapenadtäcke. Rotfruktsgratäng med
purjolök & Vitvinsås. Bröd, smör, grönsallad, dressing, mineralvatten & kaffe.

”Vegetariano”-vegetariskt
”Chickpeas”

115 kr/person

Kikärtsbiff med chiliaioli. Parmesangratinerad klyftpotatis.

Bönsallad med citrusvinaigrette. Bröd, smör, grönsallad, dressing, mineralvatten
& kaffe.

”Moussaka” Vegetarisk moussaka med aubergine & potatis. Grekisk sallad
med bönor, gurka, tomat & rödlök. Bröd, smör, grönsallad, dressing, mineralvatten
& kaffe

”Polenta” Stekt polnta med champinjoner & tomatpesto. Basilikaslungad
kritarakisallad med bönor. Spenat & getostpaj Bröd, smör, grönsallad, dressing,
mineralvatten & kaffe

”Vegano”-vegan
”Pimiento” Fylld paprika med bönor & svamp. Timjanrostad potatis.
Ratatuille. Bröd, smör, grönsallad, dressing, mineralvatten & kaffe
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SNITTAR & PLOCK
Tunnbröd, surdegsbröd samt grovt bröd används för variation. Beställning lämnas 3 dagar
innan. Vi rekommenderar 3-4 snittar per person vid mingeltillfällen. Minimumantal för
beställning är 15 personer. Välj nedan eller låt köket få fria händer med säsongens
råvaror.

Enklare varianter

15 kr/person

Kalkon & pepparrotsfärskost
Brie & tapenad
Brie & soltorkad tomatpesto
Kallrökt lax med dill & pepparrotscreme
Parmaskinka & soltorkadtomatpesto
Tunnskuren salami & mozzarella
Kalkon & ädelostcreme
Gravad lax med dillsenap
Mozzarella & pesto
Kyckling i currymajonäs
Homus med persilja
Svampröra med kapris

Lyxigare fingermat

30 kr/person

Skagenröra på handskalade räkor
Leverpaté med cornichons
Löjrom, crème fraiche & rödlök
Kräftskagen på snitt toppat med löjrom
Fransk brieost med fikonmarmelad
Gravlaxchevish med lime & mangosalsa i kopp
Mousse på varmrökt lax med dill & citron
Getostfylld portobellosvamp på bricka
Bresaola med olivtapenad
Heta räkor i chili, lime & koriander

”Spanska brickan”

135 kr/person

Vacker och populär bricka med kallskuret för mingel med solkänsla!
Manchego, brie, parmesan, iberico, serrano, vindruvor,
jordgubbar, oliver, fröknäcke med örtsmör.
.
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