Cateringmeny
våren 2021

EXOTISK FISKPLANKA
Innehåller:
• Varmrökt lax med jägarmix
• Rökta och vanliga räkor
• Exotiska frukter
• Potatissallad
• Romsås
• Aioli
• Bröd

Pris: 189:- pp

KÖTTPLANKA
Innehåller:
• Kycklingfilé
• Fläskfilé
• Mozzarellaspett
• Exotiska frukter
• Potatissallad
• Köttsås
• 2 sorters ost
• Bröd

Pris: 189:- pp

LYXIG MIXPLANKA
Innehåller:
• Varmrökt lax
• Kallrökt och gravad lax
• Varmrökt makrillfilé
• Potatisgratäng
• Vanliga och rökta räkor
• Exotiska frukter
• Aioli, romsås och hovmästarsås
• Bröd

Pris: 198:- pp
OBS: För plankor gäller beställning minst 3 dagar i förväg.

SMÖRGÅSTÅRTA – 2 sorter
Innehåll:

1. Nabbens Special

Smörgåstårta med Skagenröra, laxröra
och handskalade räkor. Garneras med
ägg, räkor, sallad, frukt och grönt.

2. Rostbiff

Smörgåstårta med rostbiffröra.
Dekoreras med ost (Brie), rostbiff,
ägg, sallad, frukt och grönt.

Pris: 75:- pp

Vi erbjuder även specialtårtor såsom gluten, laktos och veg till en kostnad av
10:- extra pp. OBS: specialbeställningar måste göras minst 3 dagar i förväg.

RÄKFROSSA
Innehåller:
• Vanliga räkor
• Rökta räkor
• Matig nudelsallad
• Västerbottenostpaj
• Aioli, romsås
• Två goda ostar
• Bröd
• Frukt
Pris: 199:- pp (minst 6 p, annars 219:- pp)

SKALDJURSLÅDA

Innehåller:
• Hummer
• Havskräftor
• Krabba
• Färska och rökta räkor
• Varmrökt lax
• Hovmästarsås, aioli, romsås
• Bröd
• Frukt

Pris: Dagspriser på skaldjur, ca 500:- pp

VÅRA STANDARBUFFÉER (minst 6 p)
NABBEBUFFÉ nr 1
Innehåller:
• Varmrökt laxfilé med jägarmixkrydda
• Kallskuren kycklingfilé med medelhavssås (alt dubbelmarinerad fläskfilé)
• Pastasallad med fetaost, ruccola, cocktailtomat och melon
• Färskpotatissallad med citron, parmesan och grönsaker
• Västerbottenostpaj med kräftstjärtar
• Tomat och mozzarella med balsamico
• Grönsallad
• Romsås
• Bröd, smör, färskostcrème med örter

Pris: 249:- /pers, minst 6 personer och minst 3 dagar i förväg.

NABBEBUFFÉ nr 2
Innehåller:
• Varmrökt laxfilé med jägarmixkrydda
• Dubbelmarinerad fläskfilé m. balsamico, vitlök, röd chili, basilika, olivolja
• Kallrökt lax med pepparrotscrème
• Färskpotatissallad med citron, parmesan och grönsaker
• Pastasallad med fetaost, rödlök, cocktailtomat, ruccola
• Fräsch sallad med grönsaker efter säsong
• Tomat och mozzarella med balsamico
• Romsås
• Fetaostcrème
• Bröd och smör
• Brieost (rökt och vanlig)

Pris: 269:- /pers, minst 6 personer
och minst 3 dagar i förväg.

NABBEBUFFÉ nr 3
Innehåller:
• Varmrökt laxfilé med jägarmixkrydda
• Dubbelrökt lax
• Kallskuren kycklingfilé med medelhavssås
• Kall marinerad fläskfilé
• Kallrökt lax med pepparrotscrème
• Färskpotatis
• Färskpotatissallad med citron, parmesan och grönsaker
• Nudelsallad med räkor och grönsaker
• Västerbottenostpaj med kräftstjärtar och crème fraiche
• Tomat och mozzarella med balsamico
• Grönsallad
• Romsås
• Aioli
• Färskostcrème med örter
• Bröd och smör

Pris: 289:- /pers, minst 6 personer
och minst 3 dagar i förväg.
Nyrökta delikatesser
redo för dig!

Välkommen till vår restaurang
för en härlig måltid.

FÄRDIGA CATERINGMENYER

2 eller 3 rätters meny (minst 6 p)

Kombinera en egen meny från valen nedan. Välj mellan 2 eller 3 rätter.
Förrätt, varmrätt och/eller efterrätt.

Pris för 2 rätter 229:- /pers

Pris för 3 rätter 259:- /pers

Förrätter:
Toast skagen

Vår lyxiga skagenröra på gott bröd, toppat med
citron, rom och dill. Går även att få med rostbiff.

Kallrökt laxrulle

Kallrökt lax fylld med färskostcreme och färska örter.

Heta räkor

Chilimarinerade scampiräkor på spett med aioli-dip.

Västerbottenostpaj

Krämig västerbottenostpaj, serveras med crème fraiche, rom, citron och dill.

Huvudrätter:
Varmrökt laxtallrik

Vår hemrökta lax med jägarmix. Serveras med exotiska frukter, romsås
och fransk potatissallad eller kokt färskpotatis samt smör och bröd.

Mixtallrik

Rökt fisk ur sortimentet såsom lax med jägarmix, makrill och smörfisk.
Serveras med exotiska frukter, hemgjord romsås, fransk potatissallad
eller kokt färskpotatis.

Fläskfilé i god sås

Helstekt fläskfilé i grönpepparsås alt. whiskeysås. Serveras med
potatisgratäng och en god sallad.

Kycklingfilé

Kallskuren kycklingfilé med potatisgratäng,
medelhavssås och en god sallad.

Fisksoppa

God, smakrik fisksoppa med saffran.
Serveras med aioli och hembakat bröd.

fortsättning FÄRDIGA CATERINGMENYER
Efterrätter:
Chokladmousse

Välj mousse med vit eller mörk choklad.

Panacotta

Vit chokladpanacotta, toppad med ett
hallontäcke.

Kladdkaka

Himmelskt god, kladdig kaka med
grädde och färska bär.

Cheesecake med färska bär.

HÄMTMAT
Laxtallrik				119:Pasta med skaldjur			

79:-

Pasta med lax			

79:-

Räkbakelse				55:Räksmörgås				89:Wraps (varmrökt lax/Skagen/kyckling)

79:-

Matlådor				69-79:-

SNITTAR
Pris: 18:- st (minst 15 st av varje sort)
•
•
•
•
•
•

Kallrökt laxrulle med färskostcreme och örter
Toast Skagen i miniformat
Västerbottenostpaj-bit med rom, dill och citron
Kavring med kallrökt laxröra
Kex m. brieost & marmelad (2 st för 18:-)
Tunnbrödsrullar med kallrökt lax och Philadelphiaröra

Vi ordnar kalaset!

Tveka inte att höra av er till oss för
en helhetslösning.
Utkörning Mönsterås kommun 200:Utkörning Kalmar med omnejd 350:Personalkostnad 350:- per timme
Kuvert: (glas, tallrik, bestick, kaffekopp med fat)
40:-, diskning ingår i priset

Gilla oss på

0499-232 32 nabbensrokeri.se

