
Prislista catering Malmö Universitet 2019. Priser exkl moms. 
 
 
Lättare lunch 
Dagens soppa med bröd och smör 78 kr 
Paj med grönsallad 80 kr 
Bagel med pålägg och grönsaker efter säsong 45 kr 
Baguette med fyllning efter säsong 50 kr 
Salladslunch, vegetarisk eller kött/fisk/fågel 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. 130 kr 
 
Middag, Varmrätt  
(kött, fisk, fågel eller veg) Inklusive sallad, bröd, smör och dryck 205 kr 
(exempel: Majskyckling från Bjäre med morotspuré, svamp, spenat och timjansky ) 
 
 
 
Tre rätters middag 385 kr 
exempel på höstmeny: 
Karamelliserad löktarte med tångcaviar, dill och smetana 
* 
Savoykålsknyte fylld med linser och Anamma sojaprotein, persilja, svampragu och senapscréme 
* 
Skånska äpple med rosmarin, kolasås, vaniljkräm, havre och mandelcrunch 
 
 
 
Mingelmat 3-7 olika rätter 35 kr / rätt 
(exempel * Paj med färskost och svamp * Polenta med salsa verde och rostad paprika * Rökt lax med 
blomkål och dill * Rostbiff med syltade rotfrukter och krasse * Kyckling teriyaki med syltad morot och 
böngroddar * Matvete med morot, syltad citron och gräslök * Foccacia med morotshummus) 
 
 



 
 
 
 
 
Buffé, välj mellan Local / Green / Asia / Custom made 185 kr 
exempel på Local: 
Krämig paj på färskost, svamp och timjan 
Kycklingballotine med pumpa, persilja, grana padano 
Potatis och spetskålssallad, bönor, citronette, rostade fröer, dill 
Matvete med morötter, syltad citron, spenat och gräslök 
Grönsallad 
Örtcréme 
Niagaras foccacia 
 
 
Dryck 
Kaffe/te inkl tillbehör 15 kr 
Mineralvatten, stilla 33 cl 15 kr 
Mineralvatten, kolsyrat 33 cl 17 kr 
Läsk, 33 cl 18 kr 
Lättöl. 33 cl 18 kr 
Juice, 33 cl 18 kr 
Cider, 33 cl alkoholfri 28 kr 
Rött vin, glas, alkoholfritt 40 kr 
Vitt vin, glas, alkoholfritt 40 kr 
Mousserande, glas, alkoholfritt 40 kr 
Öl, 33cl, alkoholfri 28 kr  
Rött vin, glas 60 kr 
Vitt vin, glas 60 kr 
Mousserande, glas 60 kr 
Öl, 33 cl 50 kr 
Cider, 33 cl 50 kr 
 
 
Övrigt 
Hyra av porslin, glas, servett, bestick 50 kr / kuvert 
Hyra av linne 10 kr / kuvert 
Hyra av bord och stolar 30 kr / person 
Hyra av serveringspersonal 250 kr / timme 
 
 


