Ä g s av

CATERING
FIKA OCH LUNCH
Meddela allergier eller annan specialkost så löser vi det!
Vi kan även baka surdegsbröd och bröd på svenskt ekologiskt mjöl på beställning.
PRIS VID
UTKÖRNING

Minsta antal 5 personer
för utkörning.
Priserna gäller i närområdet,
för längre leverans, begär oơert.

PRIS DÅ DU
HÄMTAR SJÄLV
Minsta antal 1 person

Mackor med olika pålägg och grönsaker
Halvfralla lyx eller halv grovbrödsmacka
Dubbelmacka med lock
Tunnbrödstut
Tekaka
Baguette/panini/ciabatta/haiwata

22 kr
32 kr
38 kr
38 kr
44 kr

20 kr
30 kr
35 kr
35 kr
41 kr

53 kr

50 kr

Matiga mackor med olika röror

T.ex. skaldjurs-, skink-, lax-, vegetarisk röra

Smörgåstårtor

Skinka och ostkräm
Räkor och ostkräm
Vi erbjuder även ett vegetariskt alternativ

45 kr/bit (minst 8 bitar)
53 kr/bit (minst 8 bitar)

Fikabröd

Hembakad kanelbulle
Hembakad mjukkaka
Hembakad hård kaka

22 kr
22 kr
19 kr

20 kr
20 kr
16 kr

27 kr/bit (minst 8 bitar)

Tårtor av sockerkaka, maräng m.m.
Snacks

Frukt i korg
Godis i skål
Mixade nötter i skål

38 kr/kg
18 kr/hg
36 kr/hg

38 kr/kg
18 kr/hg
36 kr/hg

/lunch

Offertens priser är exklusive 12% moms och giltiga t.o.m. 2021-12-31
Best. är bindande efter bekräftelse från kund. Helg och kväll efter 16.00 särskild offert.

www.restaurangcultum.se
073-620 57 77 / 073-048 36 18

info@restaurangcultum.se
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Ä g s av

CATERING
FIKA OCH LUNCH
Meddela allergier eller annan specialkost så löser vi det!
Vi kan även baka surdegsbröd och bröd på svenskt ekologiskt mjöl på beställning.
PRIS VID
UTKÖRNING

Minsta antal 5 personer
för utkörning.
Priserna gäller i närområdet,
för längre leverans, begär oơert.

Varma drycker

Kaffe / Brunkullans te i termos inkl påtår,
muggar, socker, mjölk, tesked och servetter

PRIS DÅ DU
HÄMTAR SJÄLV
Minsta antal 1 person

18 kr

16 kr

15 kr
25 kr
15 kr
3 kr/pers
8 kr/pers
20 kr
20 / 29 kr
20 / 29 kr
10 kr

13 kr
23 kr
13 kr
3 kr/pers
8 kr/pers
20 kr
20 / 29 kr
20 / 29 kr
10 kr

I portionsdosa eller på uppläggningsfat
inkl bestick, servett, smör, bröd, sallad, dryck

93 kr

88 kr

Wrap med grönsaksbiffar. pepparrotshummus
och ättiksgurka
Wrap med rostbiff. pepparrotshummus
och ättiksgurka
Wrap med kyckling, fetaostcrème och avokado
och ättiksgurka

70 kr

70 kr

70 kr

70 kr

70 kr

70 kr

Kalla drycker

Läskedryck burk/flaska 33 cl
Läsk i petflaska 50 cl
Juice 25 cl
Vatten med is i binge och muggar
Saft med is i binge och muggar
1 liter mjölk
Hemgjord bärsmoothie i mellan / stor bägare
Hemgjord bäryoghurt i mellan / stor bägare
Powershot ingefära och citron 4 cl

Dagens rätt

Välkommen med din beställning helst dagen före
leverans, så vi hinner förbereda på bästa sätt!
/lunch
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