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Cateringmenyer höst & vinter 2017/2018

Grillbuffé

Helgrillad kyckling med kryddig

rubb & grillad citron.

Pork brisket- supermör fläskbog med

BBQglace.

Grillade potatishalvor &

majskolvar i tjocka skivor penslade

med örtsmör.

Grönsallad med gurka, rädisor &

marinerad rödlök.

Chipotlemajonnäs

Nybakt bröd & smör

159:-/p Vi grillar och hela menyn är

klar in i minsta detalj.

139:-/p Alla tillbehör är klara men du

gillar att slutgrilla köttet själv. Med

dig får du en finfin guide till

transchering av kycklingen. En snackis

till grillfesten och allt cred går till

dig!

Grillbuffé +

Rökgrillad lax med ramslökssås

Krämig potatissallad med saltgurka

& äpple.

199:-/p Vi grillar och hela menyn är

klar in i minsta detalj.

179:-/p Alla tillbehör är klara men du

gillar att slutgrilla kött & fisk själv.

Med dig får du en finfin guide till

transchering av kycklingen. En snackis

till grillfesten och allt cred går till

dig!

Egen meny?

Har ni ett eget önskemål om en meny

som ni inte hittar här?

Eller kanske inte någon annan stans

heller för den delen?

Då gör vi gärna ett

specialarrangemang just för er!

Med kompetens och glädje vågar vi

sticka ut hakan och säga att vi kan

lösa det allra mesta som man kan

önska sig med en catering.

Välkommen med förfrågan för just

ert arrangemang!

Street - smaker från hela

världen

Pork brisket, steambuns,

grönsaker, koriander & dressing

Kycklingspett med mango-&

jalapenoglace, sesamfrön.

Högrevsburgare, ölbrässerad lök,

salgurka, chipotleremoulad.

135 :-/p

Street +

Sotad laxfilé med

chirachamajonnäs salladsblad

Taco carnitas med färsk salsa,

syrad grädde & avokado

169:-/p
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Spansk

Paella med räkor,

Chorizo & kycklingklubbor

Sallad med säsongens grönsaker

Oliver

Tzatziki & Citronklyftor

Nybakt focaccia & smör

179:-/p minsta antal gäster 30

Vi tillagar paellan i stor

gasolpanna på plats hos er.

Spansk +

Lufttorkad skinka

Grillade marinerade grönsaker

Havskräftor & färska musslor

239:-/p minsta antal gäster 30

Vi tillagar paellan i stor

gasolpanna på plats hos er.

Dessertmeny

Rockyroadbrownie

med lättvispad grädde

Havre-& karamellpannacotta

med karamellsås & äpple

Drottningsmulpaj, serveras i

glasburk med vaniljcreme.

Mörk- & vitchokladmousse

med halloncreme

49:-/p

Klassisk catering

på vårt vis

– varierar efter säsong.

Rotfruktsgratäng med örter &

vitlök

Tunnskivad tjälknöl

Rosmarinmarinerad kycklingfilé

Sallad med säsongens grönsaker

Örtsås

Nybakt bröd & smör

165:-/p

• Samtliga priser är hämtpriser

och moms ingår.

• Vi behöver din kompletta

beställning senast tre

arbetsdagar före leverans, men vi

försöker givetvis hjälpa dig om

du är ute i sista minuten.

• Ändring av antal personer kan

göras fram till tre arbetsdagar

före leverans, i annat fall

debiteras fullt pris.

• Vid råvarubrist förbehåller vi

oss rätten att byta ut

produkten mot likvärdig vara.

• Vi har utkörning mot avgift.

Grundavgift 250:-

Utanför Töreboda tätort

tillkommer 10:-/km

• Betalning sker per faktura på

tio dagar netto. Eller direkt hos

oss på KRUBB.

• Detta är en grundmeny,

självklart gör vi även

specialanpassade menyer för just

er. Tveka inte att fråga om ni

undrar över någonting!


