= Växtbaserad

= innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten)

= Innehåller inte laktos

Kaffe/te EKO- och Rättvisemärkt | 27 kr
Juice i glas EKO | 27 kr
Hemmagjord smoothie | 30 kr
Blekselleri/spenat

, Hallon/ingefära

, Hallon/vanilj

, Mango/citron/vanilj

Svenskt mineralvatten (Ramlösa) 33 cl burk | 25 kr
Svenskt mineralvatten (Loka) 33 cl glasflaska | 25 kr
Svenskt mineralvatten (Åive) 150 cl PET | 55 kr
Läsk/lättöl 33 cl burk | 25 kr
Blandade sorter

Cider från Herrljunga musteri alkoholfri 100 cl | 55 kr

= Växtbaserad

= innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten)

Bulle | 25 kr
Kanel, Vanilj, Kardemumma eller Blåbär

Kanelbulle EKO | 32 kr
Spandauer med glasyr | 25 kr
Mandelkubb | 18 kr
Chokladbiskvi | 32 kr
Cookie blandade sorter | 23 kr
Butterkaka (ca 8 pers) | 72 kr
Chokladboll med pärlsocker | 25 kr
Kladdkaka portion | 30 kr
Gammaldags cocosboll | 17 kr
Dammsugare | 27 kr

= Innehåller inte laktos

Längder (ca 8 pers) | 72 kr
Kanel, Kardemumma, Blåbär/vanilj
eller Äpple/vanilj

Muffins EKO| 32 kr
Blåbär, choklad

Muffins | 25 kr
Blåbär, äpple/kanel, citron, choklad (vi blandar
samtliga sorter vid beställning)

Mjuka kakor | 35 kr
Morotskaka
Mockaruta
Toscakaka
Brownie Swirl
Fudge Brownie
Hallon/vaniljkaka

= Växtbaserad

= innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten)

= Innehåller inte laktos

Småkakor 2 st/person EKO | 14 kr
Minimuffins EKO| 27 kr
Choklad, blåbär, hallon (vi blandar samtliga sorter vid beställning)

Mini raw puck EKO | 17 kr
Mint-choklad

Mini donuts med glasyr | 16 kr
Jordgubb, hasselnöt, choklad och vanilj (vi blandar samtliga sorter vid beställning)

Minisnäcka | 15 kr
Kanel, Kardemumma eller Blåbär

Vit chokladboll med passionsfruktsfyllning | 28 kr
Rawboll | 23 kr
Blåbär/kardemumma, äpple/kanel

= Växtbaserad

= innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten)

Fruktkorg | 17 kr/person
Fruktkorg EKO | 25 kr/person
Fruktsallad | 27 kr
Skuren frukt | 35 kr
Ananas, melon, druvor

Granola hallon/kakao & yoghurt | 27 kr
Chokladgodisbitar inslagna | 15 kr/person

= Innehåller inte laktos

= Växtbaserad

= innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten)

= Innehåller inte laktos

VÅRA EGNA TÅRTOR (12 bitar)

MINIDESSERTER | 49 kr

Beställs senast 2 arbetsdagar innan leverans

- Mjölkchokladpannacotta med Dajmsmul

Gräddtårta | 450 kr (maj-september)

- Vit chokladmousse med hallonkompott

Sockerkaksbotten, grädde, bär och maränger

- Chokladmousse med hallon

Chokladmoussetårta | 450 kr
Ljus chokladmousse täckt med mörk choklad

Frukttårta | 450 kr
Sockerkaksbotten, grädde, bär och maränger

Prinsesstårta | 450 kr

- Vaniljpannacotta med hallongelé
- Äppelkompott med vaniljgrädde &
nakenhavresmul
- Pärontosca med vaniljgrädde
- Crème Brulée

En klassiker med vaniljcrème, sylt och marsipantäcke

DESSERTER | 75 kr
Britatårta | 495 kr
Sockerkaksmaräng, hyvlad mandel, grädde och bär

- Mjölkchokladpannacotta med Dajmsmul
- Vit chokladmousse med hallonkompott

Oreo Cake | 495 kr

- Chokladmousse med hallon

Vaniljpannacotta på Oreobotten toppad med bär

- Vaniljpannacotta med hallongelé
- Äppelkompott med vaniljgrädde &

Raw Chocolate Cake | 495 kr
Dadlar, cashewnötter, kokosgrädde och mörk choklad

Schwarzwaldtårta | 495 kr
Marängbotten med hasselnötter, grädde och choklad

Blåbär- & citronmousse tårta | 495 kr
Salt carameltårta| 495 kr
Salt karamell på browniebotten med choklad- &
bananmousse, toppad med rostade valnötter

ÖVRIGA TÅRTOR
Prinsesstårta 16-bitar | 530 kr

nakenhavresmul
- Pärontosca med vaniljgrädde
- Crème Brulée
- Tiramisu

= Växtbaserad

= innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten)

= Innehåller inte laktos

Halv fralla | 25 kr
Med grönsaker på ljust eller mörkt surdegsbröd
Ost | ägg & kaviar | ost & skinka | salami | kalkon & färskost

Halv fralla

| 25 kr

Med grönsaker på ljust bröd eller mörkt surdegsbröd
Växtbaserad ost eller bönkräm

Hel fralla | 29 kr
Med grönsaker på ljust eller mörkt surdegsbröd
Ost | ägg & kaviar | ost & skinka | salami | kalkon & färskost

Hel fralla

| 29 kr

Med grönsaker på ljust bröd eller mörkt bröd
Växtbaserad ost eller bönkräm

Smörgås på danskt rågbröd | 25 kr
Med sallad & grönsaker
Ost | ägg & kaviar | ost & skinka | salami | kalkon & färskost

Fralla EKO | 32 kr
Med grönsaker på fullkornsbröd
Ost eller kalkon

Sandwichcroissant | 29 kr
Med färskost, fikonmarmelad & brie

LUNCHWRAPS | 85 kr
I alla wraps ingår sallad & färska grönsaker

- Rostbiff med syrad kål, karamelliserad lök, senapskräm & gruyère
- Kyckling- & fetaost med rökig paprikadressing
- Vit bönkräm med kapris lök och blomkål med dill
- Taco med tomatsalsa toppad med mango, avokado & koriander
- Grillad zucchini & aubergine med bönkräm, citron & ugnsbakade tomater
- Laxröra med dill & picklad lök
- Tonfiskröra med Srirachamajonnäs, hackat ägg & picklad rödlök

LUNCHBAGUETTER | 85 kr
Bakade på surdeg. Färska grönsaker & sallad ingår i alla baguetter

- Rostbiff med syrad kål, karamelliserad lök, senapskräm & gruyère
- Svensk kycklingfilé med Srirachamajonnäs & picklad rödlök
- Brie och salami med örtfärskost, paprika & ruccola
- Laxröra med smak av dill & citron
- Tonfiskröra med Srirachamajonnäs, hackat ägg & fröblandning
- Ost- och/eller skinka
- Mozzarella med örtfärskost, basilika & tomat
- Rödbetshummus med rostad kål och blomkål med smak av dill
- Grillad zucchini & aubergine med bönkräm, citron & ugnsbakade tomater

SMÖRGÅSTÅRTOR | 9 bitar/795 kr

12 bitar/995 kr

15 bitar/1 245 kr

- Röra på rökt skinka & äpple, västerbottenkräm toppad med örtsalami och lufttorkad skinka
- Skagenröra och laxröra toppad med rökt lax och räkor
- Vit bönkräm och rödbetshummus toppad med färsk timjan, zucchini, betor och grönt

= Växtbaserad

= innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten)

= Innehåller inte laktos

SALLADER inkl. smör & bröd 95 kr
• Pad thai med risnudlar, silkestofu, mandel & grönsaker
• Caesarsallad med kyckling, bacon, caesardressing, parmesan & krutonger
• Räksallad med quinoa, rättika, broccoli, picklad morot & wasabidressing
• Pastasallad med Prosciutto, ädelost, bakade päron & fikondressing
• Morotsbollar med rödbetshummus & rostad blomkål med smak av dill
• Chêvresallad med rostade betor, honung- & lingonvinägrett toppad med valnötter

KALLA LUNCHLÅDOR inkl. smör & bröd 105 kr
• Rödbetsbiff med israelisk cous cous, rostad aubergine & myntayoghurt
• Mezelåda med kryddig svensk kycklingfilé, örtmarinerade kronärtskockshjärtan, röd linsröra med
tomat & purjolök, kalamata oliver, labneh & ajvar
• Mezelåda med falafel, örtmarinerade kronärtskockshjärtan, röd linsröra med tomat- och
purjolök, kalamata oliver, labneh & ajvar
• Kycklingfilé med misodressad glasnudelsallad & kokosdressing
• Ugnsbakad laxfilé med honungsrostade rotfrukter, sojadressing & panko-citronströssel

Säg till oss om ni även önskar glutenfritt bröd till er sallad eller låda!

levereras mellan kl. 11.00 – 14.00. Minimiantal: 15 p
= Växtbaserad

= innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten)

= Innehåller inte laktos

LUNCHBUFFÉ 1 | 175 kr

LUNCHBUFFÉ 2 | 175 kr

LUNCHBUFFÉ 3 | 175 kr

Helstekt skivad kalvytterfilé

Örtkryddad laxfilé

Falafelbiff

Rostade rotsaker och betor

Vårlöksröra med sikrom

Lime- & myntadressing

Bakad purjolök

Pestopotatis

Quinoa- & mangosallad

Tryffelmajonnäs

Rödkålssallad & rostade frön

Friterad tofu

Blandsallad och dressing

Blandsallad & dressing

Blandsallad & dressing

Nybakat bröd & smör

Nybakat bröd & smör

Nybakat bröd &
paprikahummus

= Växtbaserad

= innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten)

= Innehåller inte laktos

Vill ni beställa vin/öl till middagen, minglet eller festen? Det ordnar vi!
Kontakta oss för offert: q@hors.se

MINGELPAKET 1 | 85 kr

MINGELPAKET 4 | 175 kr

- Kanapé med laxröra på danskt rågbröd

- Kanapé med vit bönkräm &

- Kanapé med vit bönkräm &
semitorkad tomat på crostini
- Rökt rensteksröra med rostad kavring &
rårörda lingon i kopp

semitorkad tomat på crostini
- Räkceviche med mango, chili,
lime & koriander i kopp
- Kanapé med chêvrekräm &
hjortronmarmelad på frökex

MINGELPAKET 2 | 115 kr
- Ägg Royale med västerbottenost,
crème fraiche & sikrom i kopp
- Blomkålskräm med brynt brysselkål,
krasse & kavringstav i kopp

- Slider med pulled chicken, avokado &
picklad lök
- Äggkräm med grillad gotländsk chorizo &
friterad lök i kopp
- Kanapé med rödbetshummus på frökex

- Minitallrik med halstrad lax
med wasabikräm
- Pincho med lantpaté,
coleslaw & cornichon

VEGANSKT MINGELPAKET | 135 kr
- Blomkålskräm med brynt brysselkål,
krasse & kavringstav i kopp

MINGELPAKET 3 | 159 kr

- Kanapé med rödbetshummus på frökex

- Kanapé med Chêvrekräm &

- Slider med tofu, avokado & chipotlemajonnäs

hjortronmarmelad på frökex
- Kanapé med löjrom, dillfraiche & rödlök
- Minitallrik med Brie, Manchego &
honungsbakat päron
- Pincho med prosciutto & mozzarella
- Valfri minidessert

- Minitallrik med Imatfraiche, fänkål &
tångkaviar
- Kanapé med vit bönkräm & semitorkad
tomat på crostini

MINITALLRIK | 33 kr

PÅ PINNE | 31 kr

- Brie, Manchego & honungsbakat päron

- Prosciutto & melon

- Halstrad lax med wasabikräm

- Tomat, kronärtskocka & oliver

- Imatfraiche, fänkål & tångkaviar

- Tomat & mozzarella

PINCHOS | 31 kr
- Prosciutto & mozzarella
- Lantpâté med coleslaw & cornichon
- Örtmarinerad kronärtskocka & linshummus
SLIDER | 31 kr
- Pulled chicken, avokado & picklad lök
- Tofu, avokado & chipotlemajonnäs
KANAPÉER | 29 kr
- Chêvrekräm på frökex med hjortronmarmelad
- Löjrom med dillfraiche & rödlök
- Rödbetshummus på frökex
- Vit bönkräm med semitorkad tomat på crostini
- Laxröra på danskt rågbröd
I KOPP | 33 kr
- Blomkålskräm med brynt brysselkål, krasse & kavringstav
- Rökt rensteksröra med rostad kavring & rårörda lingon
- Äggkräm med grillad gotländsk chorizo & friterad lök
- Räkceviche med mango, chili, lime & koriander
- Ägg Royale med västerbottenost, crème fraiche & sikrom
HANDGJORDA TRYFFLAR/PRALINER | 25 kr/st
- Kokos/vit choklad
- Nougat
- Toffee
- Jordgubb & passion i vit choklad
- Choklad & kokosgrädde

(beställs senast 3 dagar innan leverans, minst 15 st/sort)

Minsta antal vid beställning: 15 personer
SKANDINAVISKA SMAKER | 295 kr
Rimmad torsk med hollandaisesås
Helstekt kalkonbröst från Ingelsta med dragonkräm & äpple
Laxtårta på kallrökt lax med pepparrot och gräslök
Citron- och honungsbakad kål med grönsparris och rostad fröblandning
Paj på lagrad svensk ost med vårlöksröra
Potatissallad med dill- och Västerbottenpesto
Blandsallad och dressing
Nybakat bröd och smör

SWEDESBORO | 315 kr
Pepparrubbad kalvytterfilé med sous videbakad purjolök
Helstekt lax med gotländskt chorizoströssel och picklad fänkål
Chilikryddade majsfritters med avokado och lime
Friterade tryffelpotatischips med misomajonnäs
Grönkålssallad med strimlad morot och svarta bönor
Vattenmelonsallad med ingefära och agavesirap
Blandsallad och dressing
Nybakat bröd och smör

SMAKER FRÅN MEDELHAVET | 275 kr
Örtmarinerad kycklingfilé med grillad citron
Grillad aubergine och zucchini med halloumi & oliver
Bulgursallad med soltorkade tomater och örter
Mozzarella och semitorkade tomater med basilika
Chêvrepaj med honung, ruccola och rostade pinjenötter
Prosciutto och melonsticks
Avokadokräm
Gazpachoröra
Blandsallad och dressing
Focaccia och tapenade

BRUNNSVIKEN | 295 kr
BBQ-kryddade chicken drumsticks med mango och jalapeño
Kallskuren kalvytterfilé med chipotlemajonnäs
Örtmarinerad lax med dill- och citronsås
Broccoli- och ädelostpaj
Vaxbönor med chili- och vitlöksvinägrett
Potatissallad med soltorkade tomater, rosmarin och parmacrisp
Marinerade kronärtskockor med babyspenat och cocktailtomat
Grönsallad och dressing
Nybakat bröd & smör

MEZEBUFFÉ | 295 kr
Paprika- och pepparkryddade chicken drumsticks
Köfte – lammfärsspett smaksatt med timjan
Tabouleh – bulgursallad med persilja, citron och mynta
Örtig lins- och tomatsallad
Champinjoner dressade med chiliolja och koriander
Lime- och sambalmarinerad pärlmozzarella
Marinerade kalamataoliver
Rökt paprikahummus
Crème Toum
Blandsallad och dressing
Focaccia och tapenade

VEGANSK BUFFÉ | 275 kr
Falafelbiff
Soja- och sesammarinerad tofu med strimlad romansallad, avokado och böngroddar
Tomatsoppa med miso
Matvetesallad med sparris, fänkål och paprikarostade kikärter
Mango- och rödkålssallad med tahinidressing
Tomatsalsa på färsk tomat med persilja och salladslök
Vitlökssås
Avokado- och bönkräm
Libanesiskt tunnbröd

Minsta antal vid beställning 15 personer
VÅRBUFFÉ | 255 kr (levereras mars – juni)
Svensk kyckling med panko- och citronströssel
Inkokt lax med citronkräm
Filodegspaj med fetaost och spenat
Morotssoppa med apelsin och ingefära
Potatissallad med Dijonvinägrett
Ägg Royale med västerbottenost, crème fraiche och sikrom
Örtkräm
Grönsallad och dressing
Nybakat bröd och smör

HÖSTBUFFÉ | 255 kr (levereras september – november)
Enbär- och timjankryddad tjälknöl med salsa på höstäpple och lingon
Laxpaj med rom och crème fraiche
Helstekta champinjoner med jordärtskockskräm
Chilirostad sötpotatis
Bönsallad med vaxbönor och haricots verts
Grönsallad och dressing
Nybakat bröd och smör

VINTERBUFFÉ | 295 kr (levereras december)
Helstekt örtmarinerat kalkonbröst med äpple- och currykräm
Rödbetsgravad lax med dillkräm
Röra på rökt renstek med pepparrot på rågbröd toppad med lingon
Kantarellpaj med västerbottenost
Rostade rotfrukter
Apelsinrostad pumpa med babyspenat och pumpakärnor
Grönsallad och dressing
Nybakat bröd och smör
Saffranspannacotta med rostade mandelspån
Kaffe/té

ALLERGIKOST |
Har du frågor om allergener i vår mat, hör av dig till oss 08-21 01 19. I denna meny hittar du dom
mest efterfrågade allergener men vi tillgodoser dom flesta allergier som ska anges i beställningen.
Observera att vi inte har ett allergikök och kan aldrig garantera att det inte finns spår av samtliga
allergener i våra produkter.
BETALNINGSVILLKOR |
Betalning sker med kort eller efter kreditupplysning mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar
netto. Dröjsmålsränta utgår vid försenad betalning.
BOKNING |
Bokning och beställning görs via mail till q@hors.se. Vi vill ha din beställning senast tre arbetsdagar
före leverans. Vid större evenemang behöver vi en förfrågan senast en månad före eventet.
PERSONAL |
Vi kan stå till tjänst med professionell serveringspersonal på plats hos er.
Serveringspersonal/barpersonal | 370 kr/h | Kock/kallskänka 370 kr | Minimidebitering 4 timmar.
Efter kl. 20.00 samt helger 440 kr/h. Personalen är olycksfallsförsäkrad.
ÄNDRING OCH AVBOKNING |
Där inte Ramavtal reglerar ändring och avbokning så tillämpar vi branschorganisationen Visitas
villkor för sällskapsarrangemang:
”Om antalet deltagare minskar med mer än 10 % eller att det avbokas helt, senare än 2 dagar
innan arrangemanget skall äga rum, skall beställaren, för minskningen av antalet deltagare
därutöver, ersätta företaget (Högskolerestauranger) med 75 % av värdet på beställningen” Se
vidare www.visita.se.
LEVERANS |
Vardagar helgfri mån-fre kl. 8.00 – 16.30 250 sek.
Kvällstid efter 16.30 helgfri vardag 750 sek. Helger 2000 sek.
Vill ni kan ni även hämta och lämna allting själva på Restaurang Q kostnadsfritt.
REKLAMATION |
Reklamation samt anmärkning på fakturan skall komma Högskolerestauranger tillhanda senast 30
dagar efter leverans.
VI RESERVERAR OSS FÖR EV. FELTRYCK I DENNA MENY.

