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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. 

 

 

 

 

 

 

Vårbuffé 

Rosastek kalvrygg  

Ljus skysås 

Potatisgratäng m. vitlök 

Säsongens grönsallad 

Nybakt bröd & smör 

165:-/p 

 

Vegetarisk Vårbuffé 

Sparrispaj med karamelliserad lök & 
honung 

Varma rotgrönsaker med 
rabarbervinigrette & rostade 
solroskärnor 

Biffar av svensk gråärta & morot 

Vårpesto med lagrad prästost 

örtaioli 

Säsongens grönsallad 

Nybakt bröd & smör 

175:-/p 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassisk catering  

på vårt vis  

– varierar efter säsong. 

 

Tunnskivad flatrökt skinka 

örtmarinerad kycklingfilé 

Krämig potatissallad eller 
potatisgratäng 

Sallad med säsongens grönsaker 

Ramslökscreme 

Nybakt bröd & smör 

175:-/p 
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Dessertmeny  

Jordgubbssmulpaj 

serveras i glasburk med 
vaniljcreme. 

Mjölkchokladmousse  

med äppelkräm & vaniljdrömsmulor.  

 

Välj samma dessert till hela ert 
sällskap 55:-/p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Street - smaker från hela 
världen  

Steambuns med porkbrisket, 
grönsaker, koriander & dressing 

Gråärtsfalafel med salladsblad, 
vitlöksdressing & picklade 
grönsaker. 

Högrevsburgare, ölbrässerad lök, 
salgurka, chipotleremoulad. 

179  :-/p 

 

Plusmeny – lägg till för att få 
en större buffé 

Acarajé- brasiljanska 
bönqueneller med het dippsås. 

Taco carnitas med färsk salsa, 
syrad grädde & avokado 

195:-/p 

 

 

INFORMATION 

• Samtliga priser gäller vid 
avhämtnings och moms ingår. 

• Om inget annat anges gäller 
priset för beställningar om 
minst 15 personer. 

• Vi behöver din kompletta 
beställning senast tre 
arbetsdagar före leverans, men vi 
försöker givetvis hjälpa dig 
även 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! 


