CATERINGMENY
PREPP SÖDERMALM
Rosenlundsgatan 40, Tobaksmonopolet
Telefon: 070-796 46 51

KONTORSCATERING
- Frukost
- Fika
- Dryck
- Fruktkorgar
BUFFÉER
MINGELMAT
TAKE AWAY-LÅDOR
SALLADER
WRAPS

KONTORSCATERING
FRUKOST

DRYCK

Frallor
Surdegsfrallor med Prästost & Emil-rökt skinka 22:Mörka & ljusa frukost frallor med ost, skinka, kalkon eller
leverpastej 20:-

Kaffe i termos inkl. mjölk, socker & pappmuggar 17:-/pers.
Caffe Latte 30:Cappuccino 26:Mineralvatten & läsk på burk 16:Mineralvatten & läsk på Pet 50cl. 20:-

Smoothies, Hälso-shot m.m.
Yoghurt smoothies med bär & frukter 22:Frukt & grönsaks smoothies 25:Hälsoshot 5cl. i flaska 22:Turkisk yoghurt med Granola & honung 30:Overnight oats med topping 35:Juice i glas18:-

FIKA
Kanel- & Kardemumma bullar 18:Surdegs-kanelbullar 22:Muffins, blandade smaker 18:Morotskaka & kärleksmums 18:Blandade kondiskakor 18:Rawfood-bollar 29:Tårtor efter önskemål 12 bit. 350:-, 16 bit 450:Fråga oss om aktuellt sortiment, vi kan även ordna bildtårtor.

Mjölk mellan eko 18:-/st.
Laktosfri mjölk 22:-/st.
Mjölk 2cl. paket 105:-/st. (75st.)

Vi har även ett stort sortiment av annan dryck, fråga oss om
aktuellt sortiment.

FRUKTKORGAR 4, 6 eller 9 KG
Fruktkorg Bas 28:-/kg (4 sorter)
Fruktkorg Extra 31:-/kg (5-6 sorter)
Fruktkorg frukt Bas 32:-/kg. (eko-bananer)

Alla priser ex. moms

BUFFÉER (EXEMPEL)
BUFFÉ I Pris: 120:-/pers
Basilika-marinerade kycklingfiléspett
Örtsås med soltorkad tomat
Potatissallad med fetaost & basilika
Sallad med grillade grönsaker & oliver
Färskoströra med havssalt & örter
Ciabattabröd
BUFFÉ II Pris: 149:-/pers
Lättgravad laxfilé med örter & chili serveras
med en lime sås
Teriyaki-marinerad kycklingfilé
Pärl-couscous med grillad paprika & örter
Honungsrostade grönsaker
Tomatsallad med mozzarella, basilika & rödlök
Tallegioost
Ciabattabröd & smör
BUFFÉ III Pris: 165:-/pers
Räk- & lax-ceviche serverat i glas
Fajitaskryddad kallskuren biffrad med Jalapeñogräddfil
Potatissallad med fetaost & rödlök
Jungfrusallad med cocktailtomater & oliver
Broccolisallad med granatäpple i yoghurtsås
Färskoströra med havssalt & örter
Stenugnsbakat surdegsbröd

BUFFÉ IV Pris: 190:-/pers
Miniwraps med räkor i chilikryddad färskost
Lime- & chilimarinerad laxfilé med örtsås
Creole-kryddade kycklingspett
Teriyaki-marinerad rostbiff
Potatissallad med fetaost & färska örter
Äpple- & mynta-Tzatziki
Grillade marinerade grönsaker
Mixed greensalad
Taleggio ost
Olivtapenade & soltomat-tapenade
Ciabattabröd

Minimum antal 20 pers. vid beställning av buffé.
Alla priser ex. moms

BUFFÉER FORTS. (EXEMPEL)
FAVORITBUFFÉ Pris: 198:-/pers
Miniwraps med räkor i chilikryddad färskost
Räk- & lax-ceviche serveras i glas
Teriyaki-marinerad rostbiff
Basilika-marinerade kycklingfiléspett
Potatissallad med fetaost & färska örter
Honungsrostade grönsaker
Quesadilla fyllda med parmesanost &
en tomat-koriandersalsa
Taleggio ost
Färskoströra med havssalt & örter
Stenugnsbakat surdegsbröd
ITALIENSK BUFFÉ Pris: 235:-/pers
Limemarinerad laxfilé med parmesan & pinjenötter
Basilika-marinerat kycklingfiléspett
Italienska charkuterier:
Prosciutto, Coppa, Bresaola
Serverat på spenat & grönsaksbädd
Potatissallad med kronärtskockshjärtan & rostad paprika
Tomatsallad med rucola & basilika marinerad mozzarella samt
crème balsamiqo
Oliver från Sicilien
Färskoströra med vitlök & oregano
Taleggio ost & blå druvor
Ciabattabröd

ASIATISK MIX Pris: 215:-/pers
Sesammarinerade räkor med ingefära papaya & chili
Lax-sashimi med soja & ingefärsås
Gurksallad med chilimarinerade grillade grönsaker
Kycklingspett Satay med jordnötssås
Glasnudelsallad med cashewnötter & koriander
Mangold & spenatsallad
Sesambröd med syltad ingefära & wasabi cream
SPANSK BUFFÉ Pris: 235:-/pers
Mini-gazpacho med heta räkor serverad i glas
Serranoskinka med tapenade på rostad ciabatta
Grillade Kyckling med het bönsallad & Rouille
Spansk bondsallad med Chorizokorv & grillade grönsaker
Sallad med spanska oliver och
kronärtskockshjärtan & rödlök
Manchego (Spansk ost)
Quesadilla fyllda med parmesanost &
en tomat-koriandersalsa
Oliv Focaccia

Minimum antal 20 pers. vid beställning av buffé.
Alla priser ex. moms

MINGELMAT
COCKTAILMAT
Mini-gazpacho serverad i glas med heta räkor
Laxtartar med koriander & forellrom serveras i en sked
Sotad Salma-lax marinerad i soja serverat med
wasabimajonnäs
Rökt Renstekstartar med rödlök, pepparrot & syltade
kantareller
Bresaola rullad med färskost, örter & valnötter
Kycklingspett ”Satay”
Västerbottenpaj med ruccola

SMÅDESSERTER
Pannacotta med hallon coulis serverat i glas
Chokladmousse smaksatt med chili & havssalt serverat i glas
Pris: 35:-/st.

Pris: 37:-/st.

FINGERFOOD
Mini wraps med räkor i färskost med örter, lime & chili
Tunnbrödsnitt med gravlaxtartar i senapssås
Tunnbrödsnitt med skagenröra
Hemlagat knäckebröd med kräftskagen & dill
Mini wraps med Parmaskinka med Parmesan & basilikakräm
Mini wraps med grillade grönsaker, mynta & Hummus
Chevré ost & fikon på rågbröd
Quesadilla med parmesanost & tomatsalsa
Crostini med pesto gjord på cashewnötter & soltorkade
tomater
Pris: 24:-/st.

Alla priser ex. moms

TAKE AWAY-LÅDOR
Spicy Salomon Pris: 98:Citrongräsmarinerad laxfilé, Sushiris, avokado, sesamsojasås, svarvade betor med sjögrässallad

Crispy vegetarian salad Pris: 85:Vegetarisk sallad
Ändras dagligen

WRAPS

Bombay chicken Pris: 85:Panko-stekt kycklingfilé med rostad sötpotatis & Haloumi samt
en kokos-, tomat -& chilisalsa.

Pulled pork Pris: 67:Pulled pork, Romansallad, syrad lök & vitlökssås

Taste of Italy Pris: 98:Citronbrässerad kycklingfilé, Parmaskinka, pastasallad med
grillade grönsaker, oliver & en parmesan, vårlök & mandelsås

Kyckling Ceasar Pris: 71:Grillad kyckling, romansallad, lök, caesardressing,
Parmesanflarn

Green stuff Pris: 85:Vegetarisk eller vegansk rätt
Variera fråga efter aktuell

Skagenwraps Pris: 71:Våran Skagenröra, ägg, lök & Romansallad
Vegansk Wrap Pris: 67:Falafel med mynta kryddade morötter & grillade grönsaker &
mangochutney

SALLADER
Crispy Shrimp salad Pris: 102:Räksallad. Handpillade räkor, ägg, avokado, salad m.m.
Crispy salad Pris: 85:Dagens sallad (kyckling, laxsallad med fler varianter.)

Vegansk wrap Pris: 67:Oumph med Romansallad, syrad lök, havre crème fraiche
med vitlök

Alla priser ex. moms

