37an – Matkoncept
Förutom vår populära cafémeny som vi erbjuder dagligen ute på 37an kan ni av oss få frukost, lunch,
eftermiddagsfika och middag förstås. Vi tar gärna heldagsuppdrag vid till exempel konferenser,
workshops och föreläsningar.
Till festen på kvällen, till födelsedagsmiddagen, studenten, mingelpartyt eller vad ni önskar, kommer
vi med buffén, plockmaten eller menyn.
Här följer ett utdrag av vad vi kan erbjuda, önskar ni något annat skräddarsyr vi gärna efter just era
behov och önskemål.
Frukostbuffé

79:-/person

Färska bullar, grovt bröd, knäckebröd
ost, skinka, kalkonbröst, medwurst, kaviar
hårdkokta ägg, marmelad, smör
fil, yoghurt, flingor, musli
tomat, gurka, paprika
kaffe, the, mjölk, juice
torr kaka

Frukostpaket ”toGo”

59:-/person

2 st dubbelsmörgåsar med 2 sorters pålägg, grönsak och sallad
yoghurt med muslipåse alt fil med muslipåse
färsk frukt 2 per/person
juice
Pakas i trevlig påse för att enkelt kunna tas med.

Utflyktspaket 1

79:-/person

Grov ciabatta med sallad, tomat, bacon & majonäs
Läsk alt. Mineralvatten, frukt och ett choklad
Pakas i trevlig påse för att enkelt kunna tas med.

Utflyktspaket 2

69:-/person

Tunnbrödsrulle m. tonfisk eller kycklingröra
Läsk alt. Mineralvatten, frukt och ett choklad
Pakas i trevlig påse för att enkelt kunna tas med.

Utflyktspaket 3

59:-/person

Läsk alt. Mineralvatten, muffins, frukt och ett choklad
Pakas i trevlig påse för att enkelt kunna tas med.

Lunchrätter

79:-/person

Kåldolmar med kokt potatis, skysås och lingonsylt
Citronmarinerat kycklingbröst med råstekt potatis och grönpepparsås
Halstrad lax med kokt potatis och gräslökshollandaise
Bräckt oxbringa med senapssky och rostade rotsaker
Örtbakad helstekt kotlett med ädelostsås och rostad potatis
Mjölstekt pangasiusfilé med citronsås och kokt potatis
Vegetariskt lasagne med quorn

Idrottslunch
Pennepasta med bolognese
Biff stroganoff
Lasagne
Pasta carbonara
Köttbullar med potatismos och gräddsås
Helstekt kotlett med rostad potatis och choronsås
Sprödbakad fisk med kokt potatis och remouladesås

Bufféer

59:-/person

I samtliga av våra bufféer ingår mixsallad, bröd och smör

Buffé 1:

129:-/person

Citronmarinerad kycklingbröst
Örtbakad kall kotlett
Kladdig potatissallad med ruccola och svartpeppar
Pastasallad
Citroncreme
Senapsdressing

Buffé 2

195:-/person

Grillade kycklingspett
Små oxfärsbiffar fyllda med fetaost
Lufttorkad skinka med krutonger
Laxrulle fylld med färkost
Couscoussallad med gremolata
Potatissallad med örter
Tomatsalsa
Vitlökscreme

Buffé 3:

225:-/person

Lammspett
Pestobakade kycklingbröst
Lufttorkad skinka med krutonger
Citronbakad kall lax
Pestopasta med soltorkad tomat och oliver
Potatissallad i en krämig dressing på pesto rosso
Sockerbakade rödlökar
Sallad på sockerärter och blomkål
Citroncreme
Tomatsalsa
Tiramisu

Mingelparty
Komponera ert eget mingelparty från menyn nedan. Räkna 5-6 olika bitar som en lagom portion för en person.

Bitar 32:-/st
Kycklingleverterrine med ett portvinsgelé och rostat sidfläsk
Västerbottenost med fikon och lagerbladsmarmelade samt tärnad melon
Kallrökt lax med lakritsgelé
Grovt bröd med röra på rökt hällefundra, senap och dill
cheviche på lax med avokado

Bitar 26:-/st
Lufttorkad skinka med melon
Kycklingspett med bbq dipp
Portsalut med aprikosmarmelad
Chilimarinerade räkor
Kräft-röra på pumpernickel
Tunnbrödsrullar med lax, färskost och spenat

Lunchpaket (mini 10 personer)
Lunchrätt, sallad, bröd och smör
måltidsdryck (vatten, saft eller mjölk)
kaffe

79:-

Sportlunchpaket(mini 10 personer)

59:-

Energirik lunchrätt ink. måltidsdryck

Önskar ni lokal har vi lite olika alternativ till ert förfogande.
-

Café 37an, Landskrona GK, kapacitet 50 personer.
Restaurang SeVen, Borstahusens Camping, kapacitet 75 pers.
Vi kan även ta emot större sällskap vid förfrågan. Vi hittar då lämplig lokal åt er.

Alla paket kan givetvis fås i obegränsad kvantitet vid utkörning till beställande gäst.
Vid bokningar eller eventuella frågor är det bara att slå en signal eller skicka ett mail till oss:
Tfn:0708-120 390
Epost: jonas@borstahusenscamping.se

Engångsmaterial vid catering
Plastmugg på begäran, utan kostnad vid beställning av dryck.
Engångsbestick (kniv och gaffel) - 3:-/st
Engångstallrik, servett - 2:-/st
Engångsmugg (kaffe/te), rörpinne i trä och servett ingår.- 3:-/st
Porslin vid catering
Mugg i porslin, rörpinne i trä och servett ingår. - 5:-/st
Porslinstallrik - 5:-/st
Bestick (kniv och gaffel) - 5:-/st
Glas - 5:-/st

