Prislista catering Malmö Universitet 2019. Priser exkl moms.

Lättare lunch
Dagens soppa med bröd och smör
Paj med grönsallad
Bagel med pålägg och grönsaker efter säsong
Baguette med fyllning efter säsong
Salladslunch, vegetarisk eller kött/fisk/fågel

78 kr
80 kr
45 kr
50 kr
80 kr

Dagens varma lunch
Välj mellan kött/fisk/fågel eller vegetariskt. Se hemsida för dagens lunchmeny. Inklusive
sallad, bröd, smör och dryck.
95 kr
Dagens lunch, “premium”
Kött, fisk, fågel eller vegetarisk. Inklusive sallad, bröd, smör och dryck.
Middag, Varmrätt
(kött, fisk, fågel eller veg) Inklusive sallad, bröd, smör och dryck
(exempel: Halstrad lax med pak choy, brynt misosmör, rotselleri och rättika )

Tre rätters middag
exempel på vårmenyn:

130 kr

205 kr

385 kr

Rökt lax med rostad tomatvinaigrette, blomkål, dill och syrad grädde
*
Kryddbakad eko karré med grönärtspuré, rökt sidfläsk, bakad schalottenlök, mejram sky och krasse
*
Hallon inkokta rabarber med havre och mandelcrunch och vit choklad

Mingelmat 3-7 olika rätter

35 kr / rätt

(exempel * Paj med lagrad prästost och karamelliserad lök. * Polenta med salsa verde och rostad
paprika * Rökt lax med fänkål och dill * Rostbiff med syltade rotfrukter och krasse * Kyckling teriyaki,
rostad sesam och böngroddar * Matvete med bakade betor och fetaost * Foccacia med
rödbetshummus)

Buffé, välj mellan Local / Green / Asia / C
 ustom made

185 kr

exempel på Asia:

Kyckling teriyaki med rostad sesam, böngroddar och pickles
Varmrökt lax med wakame, lime och sesamgurka
Glasnudelsallad med svensk eko tofu, chili, sojabönor och vårlök
Bakad rotselleri med sojavinaigrette, portabello svamp och kinakål
Spetskål och koriandersallad
Sriracha majonnäs
Niagaras Foccacia

Dryck
Kaffe/te inkl tillbehör
Mineralvatten, stilla 33 cl
Mineralvatten, kolsyrat 33 cl
Läsk, 33 cl
Lättöl. 33 cl
Juice, 33 cl
Cider, 33 cl alkoholfri
Rött vin, glas, alkoholfritt
Vitt vin, glas, alkoholfritt
Mousserande, glas, alkoholfritt
Öl, 33cl, alkoholfri
Rött vin, glas
Vitt vin, glas
Mousserande, glas
Öl, 33 cl
Cider, 33 cl

Övrigt
Hyra av porslin, glas, servett, bestick
Hyra av linne
Hyra av bord och stolar
Hyra av serveringspersonal

15 kr
15 kr
17 kr
18 kr
18 kr
18 kr
28 kr
40 kr
40 kr
40 kr
28 kr
60 kr
60 kr
60 kr
50 kr
50 kr

50 kr / kuvert
10 kr / kuvert
30 kr / person
250 kr / timme

