CATERINGMENY
Viktoria Hotell & Konferens

KONFERENSPAKET
Alternativ 1
				
Förmiddagskaffe/te med halvfralla och frukt

84 kr

Alternativ 2
				
Eftermiddagskaffe/te med bulle och frukt

84 kr

Alternativ 3
				
120 kr
Förmiddagsfika med kaffe/te, halvfralla, frukt och smoothie
Alternativ 4
				
120 kr
Eftermiddagsfika med kaffe/te, bulle, frukt och smoothie
Alternativ 5
				
130 kr
Förmiddagskaffe/te och halvfralla, ingefärshot, godisskål och frukt
Alternativ 6
				
130 kr
Eftermiddagskaffe/te med bulle, ingefärshot, godisskål och frukt
Frukostpåse
				
120 kr
Kaffe/te med halvfralla, hårdkokt ägg, kaviar, juice och frukt

DRYCK
Ekologiskt kaffe & te				
25 kr
Ekologisk juice					 25 kr
Smoothies					 27 kr
Hallon & blåbär | Mango, ananas & banan |
Ingefärsshot
				 15 kr
Lättöl						 20 kr
Ramlösa, läsk 50 cl				
25 kr
Herrgårdscider 75 cl		
		 50 kr

SMÖRGÅSAR & WRAPS
Halv fralla | ljus, grov, surdeg | 			
25 kr
Ost | Ost & skinka | Ost & kalkon | 		
Fralla | ljus, grov, frö, surdeg |			
30 kr
Ost | Ost & skinka |			
Baguette eller ciabatta | grovt bröd, surdeg | 65/79 kr inkl dryck
Kycklingröra | Tonfiskröra med grönsaker | Brie & Salami |
Pulled pork | Skagenröra & grönsaker |
Mozzarella och tomat (vegetarisk) | Hummus med soltorkad tomat
och oliver (vegansk) |
Lyx-räksmörgås 		
110 kr
Handskalade räkor med majonnäs och ägg
Wraps på vetetortilla 		
70/85 kr inkl dryck
Caesarkyckling | Kycklingröra med curry | Pulled pork | Skagenröra |
Pulled vego (Vegansk) | Falafel med salsa och oliver (Vegansk) |

SALLAD

105/119 kr inkl dryck

Välj om ni vill ha salladen baserad på pasta, couscous eller bulgur
Kyckling & Fetaost | Klassisk Caesarsallad | Grekisk sallad med fetaost |
Tonfisk & ägg | Falafel med salsa (Vegetarisk) | Räksallad & ägg |

LUNCH
Dagens lunch 					124 kr
Varmrätt med sallad och dryck
		

FIKABRÖD
Bulle				 		 25 kr
Kanelbulle | Kardemumma- & smörbulle | Blåbärsbulle |
Muffins			
			
25 kr
Kondisbit					 25 kr
Biskvi | Chokladboll | Mazarin | Rawboll (vegansk) |
Morotskaka |Brownie | Toscabit |
Lyxbit 						 35 kr
Chokladtårta med ganache och kokoschips (vegansk) |
Passionsfruktcheesecake | Pecanpaj (gluten och laktosfri) |

TÅRTA
8 bitar		
Gräddtårta
Frukttårta
White lady
Schwarzwald
Prinsesstårta

240
200		
200		
320		
200		

12 bitar
360
300		
300		
430		
300		

20 bitar
575
550
500
675
500

FRUKT & GODIS
Frukt
				
Fruktfat
			
Godisskål 				
Blandade sorter inslagna i papper (ca 5 st/person)
Frukt, godis & vatten 			

10 kr/person
20 kr/person
10 kr/person
30 kr/person

SNITTAR
Tunnbrödsnittar				
20 kr
Hummus med rostad paprika | Ädeloströra | Skagen | Skinkröra |

PICK & MIX

199kr/person

– BYGG UPP ER EGNA BUFFÉ

Minsta antal 15 personer. I grundbuffén ingår smör och bröd samt
två alternativ från vardera sektionen. Komplettera med ytterligare
rätter om ni vill.
Sektion 1 			
Extra rätt 15kr/person
Fransk potatissallad med vinägrett | Krämig potatisgratäng |
Italiensk pastasallad med cocktailtomater | Bulgursallad med
grillade grönsaker | Tomat- & mozzarellasallad med basilika |
Grönsallad med bönor och vinägrett |
Sektion 2 			
Extra rätt 35kr/person
Varmrökt lax | Chili- och chipotlemarinerad fläskfilé |
Teriyakimarinerad kyckling | Pastrami |Rödbetsbiffar med fetaost |
Falafel |
Sektion 3
		
Extra rätt 15kr/person
Kalamataoliver | Marinerade kronärtskockor | Melon |
Basilikamarinerade cocktailtomater | Mixbönor |
Vitlöksfrästa rotfrukter |
Sektion 4			
Extra rätt 10kr/person
Fetaoströra | Hummus | Grön ärthummus | Aioli | Tzatziki |
Rödvinssås |

DESSERT

65kr/person

Inklusive kaffe & te
Chokladtårta med ganache och kokoschips (vegansk)
Passionsfruktcheesecake
Pecanpaj (gluten och laktosfri)
Kladdkaka med grädde
Tårta (Prinsesstårta, gräddtårta, frukttårta)

BESTÄLLA
Beställningar måste vara oss tillhanda senast kl. 13.00 fem arbetsdagar innan leverans, undantag mindre fikabeställningar där gäller
två arbetsdagar. Vid beställning anmäl eventuella allergier eller
specialkost. Minimiantal på beställningar är 10 personer.
Maila viktoria@eurest.se eller ring 018-13 22 60
Leverans
Utkörningsavgift tillkommer samt en kostnad för eventuell hämtning.
Det går givetvis bra att hämta leveransen själv.
Avbokning
Vid händelse av avbeställning ska avbokningen ske 3 arbetsdagar
innan leveransdatum annars debiterar vi för råvarukostnaden.
Avbokning som sker efter kl. 12.00 dagen innan leverans debiteras
för hela kostnaden.
Betalning
Angivna priser är per person och är exkl. moms.
Betalning sker via faktura eller på plats på Viktoria Hotell
& Konferens.

