HÖGSKOLERESTAURANGER

FEST & CATERING
HÖST/VINTER 22/23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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VARMA & KALLA DRYCKER,
MINDRE SMÖRGÅSAR
SMÖRGÅSAR
SALLADER
SMÖRGÅSTÅRTOR
FRUKT & HÄLSOFIKA, TÅRTOR
FIKABRÖD
BUFFÉER
Á LA CARTE , FÖRRÄTT,
VARMRÄTT, DESSERT
MINGEL
DRYCK
ÖVRIGA TJÄNSTER,
HYRGODS

Samtliga priser är
exkl. moms
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VARMA & KALLA DRYCKER
―

Ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te med ekologisk mjölk och socker 19 kr

―

Mineralvatten och lättöl 33 cl 19 kr

―

Mineralvatten och läsk olika smaker 50 cl 29 kr

―

Juice kravmärkt äpple/apelsin 20 kr

―

Varm choklad ekologisk och kravmärkt 27 kr

―

Smoothie 29 kr
Yoghurt, banan och blåbär | Yoghurt, banan och hallon

―

Vatten i kanna med citron eller gurka 10 kr

MINDRE SMÖRGÅSAR
Välj mellan våra olika frallor och välj ditt pålägg.
Hel 32 kr | Halv 27 kr
―

Frallor: Surdegsfralla, Pumpafralla & Tranbärsfralla

―

Pålägg: Ost/skinka, kalkon/grönsaker, kalkon/sourcreme, Violife/grönsaker,
ost/grönsaker, skinka/grönsaker eller soltorkadtomatröra/ruccola.

3

SMÖRGÅSAR
Matiga ljusa eller mörka baguetter bakade på surdeg, serveras alltid
med säsongens färska grönsaker.
―

Falafel med salladsmix, spicy hummus och picklad rödlök 69 kr

―

Färskost, pesto och grillade grönsaker 69 kr

―

Goudaost, rökt skinka, senapskräm och paprika 62 kr

―

Skivat grillat kycklingbröst, srirachamayo, tomat, rödlök 69 kr

―

Kycklingröra med curry 69 kr

―

Röra med räkor, majonnäs, rödlök toppad med citron och dill 69 kr

Tortillawrap med olika fyllningar, alltid med säsongens tillgång
av grönsaker.

4

―

Kycklingröra med curry 58 kr

―

Avokado, hummus och picklad rödlök 58 kr

―

Falafel, spicy hummus och picklad rödlök 58 kr

―

Caesarwrap, svensk kyckling, romansallad, ostflakes, caesardressing 58 kr

―

Skagenröra 58 kr

―

Växtbaserad skagenröra 58 kr

SALLADER
Sallader inklusive hembakat bröd, smör och dressing.
―

Pastasallad 90 kr
Kyckling, avokado, mozzarella, grönsallad, cocktailtomat, rödlök, tranbär, frömix
och balsamicodressing

―

Caesarsallad 90 kr
Romansallad, kyckling, bacon, cocktailtomat, hårdost flakes, krutonger och caesardressing

―

Bulgursallad 90 kr
Tonfisk och ägg, grönsallad, bönor, majs, gurka, tomat, rödlök och srirachamayo

―

Quinoasallad 90 kr
Falafel, rödbetor, grön- och rödkål, gurka, cocktailtomat, picklad rödlök och vitlöksdressing

―

Räksallad 102 kr
Salladsmix, handskalade räkor, ägg, avokado, cocktailtomat, gurka, rödlök och srirachamayo
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SMÖRGÅSTÅRTOR
Smörgåstårtor 10-bitar 880 kr / 12-bitar 1000 kr / 15-bitar 1225 kr
―

Lax och räkor fylld med skagenröra och tonfiskröra, garnerad med kallrökt lax,
handskalade räkor, citron, dill, tomat och ärtskott.

―

Italiensk tårta fylld med tapenade, tomatpestofärskost och prosciutto,
garnerad med prosciutto, salami, oliver, cocktailtomat och ruccola.

Smörgåstårtor 10-bitar 850 kr / 12-bitar 950 kr / 15-bitar 1125 kr
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―

Ost- och skinka med pastej- och gurkröra, garnerad med rökt skinka, brieost,
vindruvor och machésallad.

―

Vegetarisk smörgåstårta fylld med röra på soltorkade tomater och färskost
och kronärtskockscréme, garnerad med pärlmozzarella, oliver, cocktailtomater
och babyspenat.

FRUKT & HÄLSOFIKA
―

Lyxigt fruktfat 491 kr/10 personer

―

Fruktkorg 15 kr/person

―

Fruktsallad toppad med kokos 25 kr

―

Rawball 20 kr
Blåbär/kardemumma | Äpple/kanel | Hallon/lakrits

―

Ekologiska Bars 26 kr
Raspberry/almond | Caramel/hazelnut | Chocolate

―

Keso med tropisk mix 28 kr

―

Yoghurt toppad med granola och bär 28 kr

―

Overnights oats 28 kr

TÅRTOR
―

Kontakta oss för dagens utbud och priser.
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FIKABRÖD
―

Nygräddad kanelbulle 20 kr

―

Wienerbröd 20 kr

―

Smörcroissant 20 kr

―

Chokladcroissant 22 kr

―

Muffins 27 kr
Blåbär/Kardemumma

―

Chokladboll 20 kr

―

Cookie olika smaker 20 kr

―

Hembakade småkakor 8–15 kr
Drömmar | Hallongrotta | Schackruta

Mjuka kakor | Hel 29 kr / Halv 20 kr
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―

Morotskaka Gluten- och laktosfri

―

Mockaruta Gluten- och mjölkfri

―

Mockaruta Sockerfri

―

Hallon/vaniljkaka

―

Toscakaka Glutenfri

―

Banankaka

―

Brownie

―

Bärkaka med säsongens frukter

BUFFÉER
Liten buffé – 189 kr
―
―

Tunnbrödstorn med renstek och
pepparrotsröra toppas med lingon
Kryddig flankstek med päron och
fetaostsallad

―

Rotfruktsallad med örtdressing
och fröblandning

―

Paj med kantareller och väster
bottensost

―

Fräsch jungfrusallad med
grönsaker, bröd och vispat smör

―

Lägg till säsongens frukt-/bärpaj
med vaniljsås för 55 kr/person

Gröna buffén – 189 kr
―

Paj med grönkål och ädelost

―

Grönsaksfritters med mynta
yoghurt

―

Quinoa sallad med soltorkadtomat dressing och kronärtskocka

―

Grillade auberginer med ört
dressing

―

Rostad potatissallad med senaps
vinägrett, broccoli och cocktail
tomater

―

Fräsch jungfrusallad med
grönsaker, bröd och vispat smör

―

Lägg till säsongens frukt-/bärpaj
med vaniljsås för 55 kr/person

Stor buffé – 250 kr
―

Tunnbrödstorn med renstek och
pepparrotsröra toppas med lingon

―

Kryddig flankstek med päron och
fetaostsallad

―

Friterade vårrullar med
srirachadipp

―

Örtbakad laxfilé med brynt smör
och citronkräm

―

―

Quinoa sallad med sötpotatis, blandade bönor och dijon
vinägrett

Rullar av rispapper fyllda med
blandade grönsaker och avokadodipp

―

Rotfruktsallad med örtdressing
och fröblandning

Råmarinerade zucchiniskivor med
ketjap manis och rostade solros
kärnor

―

Getostgratinerade rödbetor med
honung

Kycklingspett med smak av kokos
och curry

―

Glasnudelsallad i asiatisk dressing med strimlade grönsaker och
salladslök

―

Sesam- och hoisinmarinerad
fläskkarré

―

Fried rice med grönsaker, ägg och
ostronsås

―
―
―

Paj med kantareller och väster
bottensost

―

Fräsch jungfrusallad med
grönsaker, bröd och vispat smör

―

Lägg till säsongen frukt-/bär paj
med vaniljsås för 55 kr/person

Smaker från Asien – 250 kr
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Á LA CARTE – LUNCH
―

Sotad laxfilé med rostade rotsaker, smör och citron sås samt örtolja 175 kr

―

Wallenbergare med potatispuré, rårörda lingon, gröna ärtor & skirat smör 125 kr

―

Krämig sparrisrisotto toppad med krispig kyckling och grana pandano 135 kr

―

Morot och soltorkad-tomatbiff med rostad kulpotatis och sweetchilikräm 105 kr

Á LA CARTE – MIDDAG
Förrätter
―

Grillat bröd med krämig svampröra och riven parmesan och färsk timjan 87 kr

―

Buffel mozzarella med tomater och basilikadressing och rostade brödsmulor 87 kr

―

Halstrade pilgrimsmusslor med brynt smör och blomkålspuré 107 kr

―

Grillad Portello toppad med bakade betor, karamelliserad lök och syrade hallon 97 kr

Varmrätter
―

Rimmad torskrygg med smörstekta primörer, potatis & jordärtskockspuré,
pickad fänkål samt smör & citronsås 180 kr

―

Majskycklingfilé med sotad sparris, knaperstekt bacon, gräslöksolja samt
potatis och parmesanpuré 180 kr

―

Helstekt flankstek med chimichurri, smached potatoes med vitlök och örter
samt tryffelmajonnäs 180 kr

―

Bön- & soltorkad tomatbiff med bakad spetskål, grillade coctailtomater,
basilikakräm samt rostad potatis 160 kr

Desserter
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―

Knäckig äppelpaj med smak av kardemumma serverad med vaniljsås 75 kr

―

Husets chokladkaka med vispgrädde och bär 75 kr

―

Vit choklad-pannacotta, toppas med hjortron 75 kr

MINGEL
Snittar på dagens val av bröd 30 kr/styck
―

Ädelost toppad med hjortron

―

Varmrökt lax med picklad fänkål och grönt äpple

―

Klassisk skagenröra toppas med rom och dill

―

Kronärtskocks kräm med picklad rödlök

―

Getostkräm med päron och valnötter

På pinne 30 kr/styck
―

Basilika marinerade mozzarella bollar och cocktailtomat

―

Sweetchili marinerad tofu med cocktailtomat

―

Grillade grönsaker marinerade i pesto

Snacks 17 kr/person
―

Chips och nötmix

―

(vid nötallergiker kommer vi överens om ett alternativ till nötter)

Pubsnacks 50 kr/person
―

Ölkorv, marinerade oliver och nötmix

―

(vid nötallergiker kommer vi överens om ett alternativ till nötter)

Mindre mingel på stående fot 112 kr
―

Liten getostpaj toppad med rödbeta och honung

―

Minitartelette med ädelost, karamelliserat päron och valnöt

―

Rensteksröra i tunnbröd toppad med lingon
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Mingel på stående fot 185 kr
―

Blomkålskräm med brynt brysselkål, krasse och kavringstav i kopp

―

Kanapé med Chêvrekräm och hjortronmarmelad på frökex

―

Minitallrik med Brie, Manchego och honungsbakat päron

―

Pincho med lantpaté, coleslaw och cornichon

―

Kanapé med laxröra på danskt rågbröd

DRYCK
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―

Starköl 33 cl 50 kr

―

Starköl 50 cl 60 kr

―

Husets röda eller vita 75 cl 295 kr

―

Cava 75 cl 250 kr

―

Cider 33 cl 50 kr

―

Alkoholfri cider 75 cl 60 kr

ÖVRIGA TJÄNSTER
―

Serverings- och barpersonal 350 kr

―

Serverings- och barpersonal kväll/helg 397 kr

―

Kock/kallskänka 385 kr

―

Kock/kallskänka kväll/helg 435 kr

―

Hovmästare 435 kr

HYRGODS
―

Glas 3 kr/st

―

Tallrik 3 kr/st

―

Bestick 3 kr/st

―

Porslinskopp 3 kr/st

―

Uppläggningbestick 4 kr/st

―

Uppläggningsfat 10 kr/st
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KONTAKT
Mejl: catering.uppsala@nordrest.se
Telefon: 070 54 94 520
Hemsida: hors.se/catering/uppsala

