Förslag på konferensförtäring vid evenemang på Skandiascenen, Cirkus

Förmiddags fika: frukostfralla, apelsin juice, kaffe/te, fruktfat á 98:-/gäst.
Eftermiddagsfika: kaffe/te, variation på kondisbitar, kakor, rostade nötter, smoothies, fruktsallad á 135:-/gäst.

Smörgåsar á 68:-/gäst.
•
•
•
•
•
•
•

Leverpastej, saltgurka, picklade lökar, vattenkrasse
Lättrökt skinka med cheddarost, kvisttomat, krispig sallad
Fänkålssalami med brieost, honung, ärtskott
Löfsta blå, rostade pumpakärnor, keso, gräslök
Mortadella, basilika, marinerad mozzarella, saltrostade pinjenötter
Kallrökt lax, röra på ägg, dill, cirton, kapris, majonnäs
Avokado, smörgåskrasse, olivolja, vitlöksbakad aubergine, solroskärnor

Fruktfat efter säsong: banan, äpple, päron, druvor á 28:-/gäst
Fikabröd: kanelknut, kardemummaknut á 45:-/gäst.
Smoothie: hallon, banan och vaniljyoghurt á 45:-/gäst.
Kaffe/te á 25:-/gäst.
Läsk/kolsyrat vatten á 28:-/gäst.

Lunchtallrikar
•
•
•

Varmrökt lax, citronpotatis, kavringskrutonger, gurka, gräslökskräm 205: Currystekt kycklingfilé, limeris, vitlöksbönor, kryddig yoghurtsås 185: Prästostpaj, grillade grönsaker, olivad röra, sallad 170: -

Mingeltallrik 1 – à 245:•
•
•

Halstrad gravlax med senapsås, citron och dill
Västerbotten quiche med sikrom och inlagd rödlök
Bakade gulbetor, Chevrékräm och rostade pumpafrön

Mingeltallrik 2 – á 256:•
•
•
•

Fänkåls sotad lax med inlagd rättika
Rosepeppar stekt kalvytterfilé med grönsakasragu
Harissa stekt kycklingbröst med marinerade rotfrukter
Lagrad prästost med kvittenmarmelad

Mingeltallrik 3 – á 289:o
o
o
o

Sotad hängmörad biff med srirachamajonnäs
Varmrökt lax med gurka och kaviarkräm
Bakad tomat med mozzarella och basilika
Taleggio med tomatmarmelad

Snittar
•
•
•
•
•

Skagenröra på krutong med sikrom och dill 45:Gubbröra på kavring 42:Varmrökt lax med gurka, dill, senap 45:Öjeby toast (kräftstjärtar, västerbottenost, kummin) 45:Vitlökstekt toast med avokado, tomater, basilika, rostade seamfrön 42:-

Wrapps á 120: -/st
•
•
•
•

B.L.T (bacon, sallad, tomat) mozzarella, basilikakräm
Örtstekt kyckling, isbergsallad, Karamelliserad lök, currydressing
Oliver, sallad, rödlök, fetaostkräm, oreganodressing
Rostad aubergine, zucchini, paprika, kikärtsröra

Med reservation för eventuella ändringar. Ovanstående priser är exklusive moms och gäller vid beställning för
minst 50 personer. Vi tillämpar Visitas allmänna villkor gällande bokningar och beställningar vid samtliga
arrangemang. Vänligen meddela oss er beställning och eventuella alleriger senast 10 arbetsdagar före ert
besök. Vid faktura tillämpar vi 20 dagar netto.
Kontakt: Azize Ektiren
E-post: azize.ektiren@cirkus.se
Telefon: 08-587 987 53

