CATERING
Maten levereras på engångsmaterial. Priset gäller endast för avhämtning och är baserad för sällskap om 25
gäster eller fler och att alla väljer samma meny. Vid leverans tillkommer 150 kr. Är ni ett mindre sällskap eller
har andra önskemål kontakta oss gärna för separat offert.
VEGETARISK BUFFÉ 275:- /person
KÅL / JORDÄRTSKOCKA / PRÄSTOST
Bakad kål, jordärtskocka & prästostkräm

KÅLROT / SENAP / FÄNKÅL
Sallad på senapssyrad kålrot, bakad fänkål & quinoa

PAPRIKA / KRONÄRTSKOCKA / PINJENÖTTER
Rostad paprika, rostad kronärtskocka, pinjenötter & manchego

MOROT / APELSIN / GRANATÄPPLE
Sallad på morötter, apelsin, röda linser, granatäpple

PULLED SOJA
Pulled soja, chipotle & lime

OST / SVAMP / RÖDLÖK
Västerbottenostpaj, inlagd svamp & bakad rödlök
BLOMKÅL / ÄGG / PISTAGE
Rostad blomkål, bakad äggula & rostade pistagenötter

BRÖD / SMÖR / HUMMUS
Surdegsbröd, vispat smör & hummus

WIJKANDERS BUFFÉ 310:- / person
FLÄSKRILETTE / ROTSAKER / SESAM
Rilette på fläskbog, kummin, rotsaker, lime & sesamfrö

MATJESSILL / RÅGBRÖD / GRÄSLÖK
Smørrebröd på matjessill, färskost, gräslök, rödlök & rågbröd

LINSER / APRIKOS / SAFFRAN
Aprikos, röda linser, saffran & spiskummin

LAXFILÉ
Pastramikryddad lax

BETOR / WRÅNGEBÄCKSOST / HONUNG
Rostade betor, wrångebäckskräm, & rostade frön
KVARNGRYN / SVAMP / ÄPPLE / PUMPA
Sallad på fyra sorters gryn, säsongens svamp, rostad pumpa & inkokt äpple

TOMATER / ROSTAD POTATIS / RICOTTA
Sallad på rostad potatis & bakade tomater, ricotta, persilja & oregano

BRÖD / SMÖR / FÄRSKOST
Surdegsbröd, vispat smör & smaksatt färskost
Menyerna gäller under perioden 1/4-2021 – 30/9-2021.
På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt enligt gällande lagstiftning vid faktureringstillfället.
Besöksadress: Vera Sandbergs Allé 5B | bokning@wijkanders.se | 031-772 39 80 | www.wijkanders.se |

Priserna gäller för sällskap om 25 gäster eller fler.
Är ni ett mindre sällskap eller har andra önskemål kontakta oss gärna för separat offert.
KÖKSMÄSTARENS BUFFÉ 320:- / person
ÄGG / POTATIS / SPENAT / LAX
Tortilla på potatis, spenat, toppad med rökt lax

TORTELINI / TOMAT / BASILIKA
Pastasallad, rostade tomater & pesto

KYCKLING / PAPRIKA / VITLÖK
Paprikastekt kycklingbröst, rostad vitlök

MATVETE / YOGHURT / TANDOORI / MOROT
Sallad på matvete, tandoorirostad morot, getostyoghurt, koriander & mynta

TOFU / SVAMP / BROCCOLI / MISO
Sojamarinerad tofu, stekt svamp, rostad broccoli & misogremolata

SERRANO / PLOMON / BETOR / OREGANO
Sallad på Serranoskinka, bakat plommon, rostade betor & oregano

OSTAR / TAPENADE
Ostar, olivtapenade

BRÖD / SMÖR / FÄRSKOST
Surdegsbröd, vispat smör & smaksatt färskost

KANAPÉER
25kr/styck
KYCKLINGLEVER / KYCKLINGSKINN / CROSTINI
Mousse på kycklinglever, friterat kycklingskinn & crostini

KALVINNANLÅR / BETOR / GURKA / RÅGBRÖD
Rostbiff på kalv, bakade betor, inlagd gurka & danskt rågbröd

SOTAD LAX / TORTILLA / MANGO / CHIPOTLE
Mango och chipotlesalsa, sotad lax & friterat tortillachips

FLÄSKBOG / GETOST / MANDARIN / GEM SALLAD
Plockat rimmad fläskbog, smulad getost & mandarinvinägrett i gemsallad

ROTSELLERI / VALNÖTTER / FÄRSKOST
Bakad rotselleri, vispad färskost & rostade valnötter

POLENTA / GRILLAD PAPRIKA / SARDELLER
Polentakaka, grillad röd paprika & sardellkräm

LÖJROM / BLINI / CITRONGELÉ / GRÄDDFIL
Mini blini, löjrom, citrongelé, hängd gräddfil & rödlök

Menyerna gäller under perioden 1/4-2021 – 30/9-2021.
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Priserna gäller för sällskap om 25 gäster eller fler.
Är ni ett mindre sällskap eller har andra önskemål kontakta oss gärna för separat offert.
LILLA VEGETARISKA MENYN 140:-/person
PASTA / RICOTTA / KRONÄRTSKOCKA / TOMAT

Sallad med ricottafylld pasta, bakad tomat, kronärtskocka, basilika & oliver.
ZUCCHINI / GRANA PADANO / SOLROSKÄRNOR
Grillad marinerad zucchini, rostade solroskärnor & Grana padanodressing
BRÖD / SMÖR / SALLAD
Surdegsbaguette, vispat smör & blandad grönsallad

WIJKANDERS LILLA MENY 170:-/person
LAX / POTATIS / DIJONSENAP
Varmrökt lax, potatissallad med dijonsenap & citron

PAPRIKA / SCHALOTTENLÖK / KAPRIS
Rostad paprikadressing, kapris & schalottenlök

BRÖD / SMÖR / SALLAD
Surdegsbaguette, vispat smör & blandad grönsallad

KÖKSMÄSTARENS LILLA MENY 160:-/person
KYCKLING / BASILIKA / SOLTORKAD TOMAT
Basilikamarinerat kycklingbröst & soltorkad tomatkräm

MATVETE / RÖTTER / SPENAT

Sallad på matvete, rostade morötter, palsternacka, selleri & spenat
BRÖD / SMÖR / SALLAD
Surdegsbaguette, vispat smör & blandad grönsallad

Maten levereras på engångsmaterial. Priset gäller endast för avhämtning, för sällskap om 25 gäster eller fler och
att alla väljer samma meny. Vid leverans tillkommer 150 kr. Är ni ett mindre sällskap eller har andra
önskemål kontakta oss gärna för separat offert.
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