Meny Catering

Till alla menyer ingår;
Potatisgratäng eller Italiensk pastasallad (pasta, soltorkade tomater, olivolja, ruccola, rödlök, Feta & oliver)
Om ni väljer potatisgratäng, uppge vid bokning om ni önskar den varm eller kall.
Säger ni inte till så levereras potatisgratängen kalll och ni får värma den själva.

Meny 1 Lyxbuffé 189:-/person
Tapasglas med skagenröra toppas med dill & citron, kallskuren citron & örtmarinerad kycklingfilé, kallskuren rödvinsmarinerad
fläskfilé. Grönsallad isberg/ruccola, körsbärstomater, rödlök, gurka, paprika), vitlökscrème, foccaciabröd & smör.

Meny 2 Exotiskt fat- Större 169:-/person

Kallskuren rödvinsmarinerad fläskfilé, kallskuren citron& örtmarinerad kycklingfilé, Två sorters melon, ananas, physalis, brie &
vindruvor, Vitlökscrème med lime, foccaciabröd & smör.

Meny 3. Exotiskt fat- mindre 149kr/person.

Kallskuren citron & örtmarineradkycklingfilé, rökt skinka, kycklingspett (1 spett/pers.), 2 sorters melon, ananas, vindruvor,
vitlökscrème med lime, foccaciabröd & smör. (Extra spett 25kr/styck)

Meny 4. Kycklingfilé 139kr/person.

Kallskuren kycklingfilé med soltorkade tomater & örter, vitlökscrème med lime, sallad, foccaciabröd & smör.

Meny 5. Medelhavsplock 159kr/ person.

Kallskuren kycklingfilé med soltorkade tomater & örter, två bitar salami, en bit lufttorkad skinka, brie & vindruvor samt melon,
vitlökscrème med lime, oliver, foccaciabröd & smör.

Meny 6. Kycklingspettmeny 109kr/person.

Chilimarinerade kycklingspett (2st/pers.), blandsallad, vitlökscrème med lime, focacciabröd & smör. (Extra spett 25kr/styck)
Menyer beställs till minst 5 personer. (Beställ minst 3 arbetsdagar innan) Gäller avhämtning måndag - lördag.
Kontakta oss för andra förslag och priser samt efter egna önskemål så gör vi en offert/prisförslag till er.
Offerter & priser som ni inte behöver direkt mejla gärna oss så skickar vi en offert till er.
Uppge då vad ni önskar för mat, antal personer, datum mm så ska vi hjälpa er på bästa sätt.
Mejl. info@renatesbageri.se annars är ni välkomna att ringa oss med på tfn.0454-405 05

Smörgåstårta

r
Vår a sm ör gå st år to
är la kt os fr ia !

6 personer 375 kr
10 personer 585 kr
15 personer 875 kr
Fyllning:
Skinkfyllning eller Tonfiskfyllning
Tårtorna görs på ljust rågbröd
och garneras med skinka, färska räkor,
kallrökt- lax & ägg samt grönsaker.
Beställ gärna din smörgåstårta 3 dagar innan.

Vegetarisk smörgåstårta:
Krämig fyllning med ananas, persilja mm
Tårtorna görs på ljust rågbröd
och garneras med ost, falafel, grönsaker & frukt.
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