
   
 

Catering Meny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Minimum bestilling er 10 personer 

 
Dersom dere trenger servering eller ekstra utstyr: 

 
Kokk 420,-/time 

Servitør 360,-/time 
Leveranse 500,- 

 
Tøyservietter, bestikk, glass, duker 

60,- per person 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Klassisk Tapas 

399,- per person 
 

Kalde retter: 
Brød, aioli 

Inneholder: hvete, egg 
Lakse wrap 

Inneholder: melk, hvete, fisk 
Blandet grønnsalat 

Pastasalat, paprika- og urtedressing 
Inneholder: hvete, egg 

Tomatsalat, løk, balsamic 
 

Varme retter: 
Baby back ribs 

Inneholder: soya, skalldyr, fisk 
Kjøttboller, ratatouille 

Inneholder: melk 
BBQ marinerte kyllingvinger 

Chili- og hvitløksmarinert scampi 
Inneholder: skalldyr 

Småpoteter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Legendarisk Tapas 

499,- per person 
 

Kalde retter: 
Foccacia  

Inneholder: hvete 
Jalapeno Aioli  

Inneholder: egg 
Thai akkersalat 

Inneholder: fisk, sulfit 
Klippfisksalat 

Inneholder: fisk, hvete, sulfit 
Pastasalat, soltørket tomat 

Inneholder: hvete, egg 
Middle Eastern Kyllingsalat 

Inneholder: sesamfrø 
 

Varme retter: 
Baby back ribs 

Inneholder: soya, fisk, skalldyr 
Kjøttboller, ratatouille 

Inneholder: melk 
Fritert kylling 

Inneholder: sesam, hvete, soya, cashewnøtt 
Blåskjell, bouillabaisse saus, rouille 

Inneholder: skaldyr, egg, selleri, sulfit 
Chili- og hvitløksmarinert scampi 

Inneholder: skalldyr 
Småpoteter, hvitløk, rosmarin 

 
 
 
 
 
 



 
Skalldyrbuffet 

645,- per person 
 

Østers 
Ferske reker 

Fylte krabbeskjell 
Ferske krabbeklør 

Sitron- og timianbakt sjøkreps 
Hvitvinsdampede blåskjell 

Chili- og hvitløksscampi 
Hjemmelaget brød, majones, aioli, sitron, lime 

Inneholder: skalldyr, fisk, hvete, egg 
 

Med hummer kommer et tillegg på 150kr per person 

 
 

 

 
 



Smørgåstårta /Smørbrød kake 

 

 
 

For 16 personer 
2000,-  

 
For 32 personer 

4000,- 
Inneholder: skalldyr, fisk, hvete, egg, melk 

 

 
Koldtbord 

499,- per person 
 

Roastbiff, pate, sylte, pepperrøkt makrell,  
varmrøkt laks, røkt laks, gravet laks, ferske reker,  

Eggerøre, egg Nordic, waldorfsalat, potetsalat, rødbetesalat,  
assorterte oster , dressinger, smør og brød 

Inneholder: skalldyr, fisk, hvete, egg, melk, sennep 

 



 
Avbestillingsregler 

Etter bekreftelse fra kunde regnes bestillingen som gjeldende. Reduksjon av 
antall kan skje med opptil 20 % inntil en uke før ankomst. 

Etter dette belastes 50 % av meny pris. 

Ved reduksjon av antall de siste to dager belastes full pris. 

Ved avbestilling av hele arrangementet belastes 50 % av avtalt meny pris. 

Alle avbestillinger og endringer i antall skal meddeles skriftlig for å være gyldig. 

 

Dersom det er ønskelig med faktura må vi ha følgende informasjon tilsendt en 
uke før arrangement; 

Firmanavn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson og mobilnummer, 
merking av faktura eller PO. 

 

 



 



 


