
CATERING MENYER 
 

12 % moms tillkommer på mat.  
25 % moms tillkommer på leverans, material och personal.  
Har ni särskilda önskemål tveka inte att kontakta oss. 

 
FÖRMIDDAGSPAUS ALTERNATIVT  
EFTERMIDDAGSPAUS  
 
 
Surdegsfralla vete alt. frö med ost, sallad och grönsaker  25 kr 
Surdegsfralla vete alt. frö med rökt skinka, dijonaise och tomat  30 kr 
 
Surdegsbaguette portion med ost, sallad och grönsaker  23 kr 
Surdegsbaguette portion med skinka, tomat, sallad och dijonaise  30 kr
    
Fruktskål (hela frukter)     20 kr 
Skuren frukt      28 kr 
Skuren frukt med bär     40 kr  
Färsk skuren frukt- och bärsallad med honungsrostade mandlar i glas 38 kr 
 
Bärsmoothie      25 kr  
Grekisk yoghurt i litet glas med rostade frön och honung  22 kr 
Horisonts ”risifrutti” med äppelkompott och kanel   29 kr  
Gräddfilspannacotta i glas med bär och crisp   29 kr 
 
Bulle; vanilj/kanel/kardemumma/månadens   30 kr  
Köpenhamnare     32 kr  
Längd portion; kardemumma/ kanel/ smör/kalas   23 kr 
Croissant      23 kr  
Pain au chocolat      26 kr  
Hembakad kaka     25 kr 
Gruyèreost med hemgjord marmelad samt spisknäcke  34 kr 
Kolasnitt      14 kr 
Mörkchokladbräck med mandel, russin och solrosfrö   20 kr 
Bounty      25 kr 
Chokladboll      26 kr  
Saltkolabrownie     29 kr  
Mini biskvi      19 kr   
Biskvi       37 kr  
Mazarin      34 kr  
Florentin      40 kr  
 
Arvid Nordquist kaffe & te     20 kr
      
Pago juice 20 cl      25 kr  
Läsk 33 cl; cola, fanta     20 kr  
Fresh vatten stilla och kolsyra 75 cl    30 kr 
Godis ”typ twist” (pris per hg)     20 kr  
 

Serveringsavgift (antal under 5 pers)    150 kr
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LÄTTARE RÄTTER/SMÖRGÅSAR   

   
Wraps med kyckling, Caesardressing, bacon och parmesan  75 kr 
Wraps med skagenröra, rödlök och romansallad   85 kr 
Wraps med bakade grönsaker, bulgur och avokado   70 kr  
 
Surdegsbaguette med mozzarella, prosciutto, basilika  85 kr 
Surdegsbaguette med salami och brieost   85 kr  
 
Horisont smörrebröd med mjukbakad rostbiff, picklad lök,  
inlagda senapsfrön och currymajonnäs    95 kr 
Horisonts smörrebröd med räkor, ägg och majonnäs   115 kr  
 
   

SALLADER  
 
Kyckling, bacon och Caesardressing    103 kr 
 
Kalvrostbiff, picklad lök och currydressing    103 kr  
 
Bakade betor, grön sparris, rostad fänkål, och parmesandressing  103 kr  
 
Proscioutto, mozzarella, oliver, körsbärstomat och basilikakräm  103 kr  
 
Räkor, avokado, kokt ägg och chilimajonnäs   118 kr  
 
Halstrad tonfisk, lime, avokado och Sean Connerydressing  118 kr  
 
Varmrökt lax, färsk spenat, kokt ägg och pepparrotskräm   118 kr  
 
inklusive surdegsbröd och färskost 
 
 
Fresh vatten stilla och kolsyra 75 cl    30 kr 
Lättöl 33 cl       20 kr  
 
Arvid Nordquist kaffe och te     20 kr  
Liten dagens dessert      15 kr  
 
 

TILL SEN EFTERMIDDAG/KVÄLL  
TILLSAMMANS MED ETT GLAS VIN ELLER ÖL. 
 
Charktallrik med prosciutto, lomo, lufttorkad chorizo, buffelmozzarella 
med chili och olivolja, comtéost och oliver, serveras med nybakat bröd 160 kr 
 
 

FÖRSLAG PÅ DRYCKER 
 
Cava, Grans Moment      268 kr  
Hemisferio Sauvignon Blanc Reserve, Torres, Chile   268 kr 
Hemisferio Cabernet Sauvignon Reserve, Torres, Chile  268 kr 
Starköl      44 kr 
Mellanöl      36 kr 
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BUFFÉER (MINIMUM 20 PAX) 
 
 

BUFFÉ 1.  

 
Tandooristekt laxspett, Limeyoghurt 
Råhyvlad zucchinisallad med chili 
Tomatbulgur med gröna linser och gurka 
Kyckling med krispig sallad och cashewnötter 
Bakad svampsallad med sesam och soja 
Kikärtssallad med rostad broccoli och mynta 
Räksallad med koriander och chili i glas 
Avokadoshot med lime och vårlök 
Bröd, röra och färskost 
Pris:      350 kr 
 
 

BUFFÉ 2. 
 
Blandad chark med oliver och cornichons 
Tortilla med potatis och ost 
Bakade betor med parmesan och solroskärnor 
Varmrökt lax med citronmajonnäs 
Pastasallad med spenat och fetaost 
Romansallad med Västerbottendressing och bacon 
Tomatsallad på mixade tomater, mozzarella och rödlök 
Bakad potatis med gräddfil och sikrom 
Bröd, röra och smör 
Pris:      340 kr 
 
 

BUFFÉ 3. 
 
Chipotlebakad rostbiff med rostad tomatkräm 
Potatissallad med rödlök och kapris 
Örtstekt kyckling med aioli 
Melon- och fetaostsallad med chili 
Gravad laxtartar med krutonger och sojamajonnäs 
Risonisallad med rostade oliver och bakad tomat 
Yoghurtslungad bönsallad med mynta och citronmajonnäs 
Osttartlette med gräslökscrème och syrad lök 
Bröd, röra och färskost 
Pris:      330 kr 
 
 

FÖRSLAG PÅ DRYCKER 
 
Cava, Grans Moment      268 kr  
Hemisferio Sauvignon Blanc Reserve, Torres, Chile   268 kr 
Hemisferio Cabernet Sauvignon Reserve, Torres, Chile  268 kr 
Starköl      44 kr 
Mellanöl      36 kr 
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SNITTAR OCH COCKTAIL TILLTUGG  
 
 

SERVERAS I SKED 
 
Löjrom med gräddfil, rödlök och krutonger 
Gravad laxtartar med pepparrot och äpple 
Bifftartar med syrad gurka och schalottenlök 
Jordärtskockskräm med picklad svamp och jordärtskockschips 
Ostkräm med rostad beta och rädisa 
  
Pris:                         37kr/st 
 
 

FINGERFOOD 
 
Sotad lax med sojamajonnäs grönsakscrudité 
Ostterrine på rågbröd med löjrom och picklad lök 
Vispad anklever med mjukkokt rimmad fläsklägg och vinkokt äpple 
Varmrökt lax med dill- och citronmajonnäs, forellrom i gemsallad 
Skagenröra med krutonger på gemsallad 
Gubbröra på kavring med gräslök och dill 
Norröna Matjessill på potatis- och Västerbottensterrine med smetana 
 
Pris:                         40kr/st 
 
 

LITE STÖRRE COCKTAIL TILLTUGG I GLAS 
 
Skagenröra i glas med krutonger och löjrom 

Pepparstekt tonfisk med sallad Nicoise 

Halstrad pilgrimsmussla med asiatisk avokadokräm och salladslök, chili och 

finstrimlad sallad 

Sojastekt biff med sallad på brynt ostronskivling, munggroddar, morot och kål, lime- 

och korianderaioli 

Sallad på grön sparris med tryffelmajonnäs, varmrökt sidfläsk och Parmesan och 

surdegskrisp 

Brynt hjortcarpaccio med inlagda kantareller, torkade tranbär och västerbottenkräm 

samt machésallad 

 
Pris:                                     55kr/st 
 
 

SNACKS  
 
Rostade mandlar, nötter och frön    15 kr  
Marinerade oliver     17 kr  
Gårdschips      15 kr  
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TÅRTOR FRÅN GATEAU. 
 
PRINSESSTÅRTA. 
6 bit       270 kr  
10 bit       428 kr  
 
 
LIMECHEESECAKE 
6 bit       278kr  
10 bit      454kr  
 
 
HALLONMARÄNG 
6 bit       278kr  
10 bit      454kr  
 
 
JORDGUBB OCH VANILJ 
Laktos och glutenfri  

6 bit       278kr  
10 bit      454kr  
 
 
FRUKTMAZARIN. 
6 bit       303 kr  
10 bit       490 kr  
 
 
HOLLÄNDSK CHOKLAD.  
6 bit       293 kr  
10 bit       569 kr  
 
 
PASSION OCH HALLON MOUSSE 
Glutenfri 

6 bit      278 kr 
10 bit       454 kr 
 
 
CHOCOLAT D´OR 
6 bit      293 kr 
10 bit       475 kr 
 
 
SÄSONGENS TÅRTA 
6 bit       278kr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


