
Julemenyer 

 

Fra 12.11-22.12.  

Stor julebuffet 

Den mest populære menyen i julen. Inspirert av julen og de klassiske smakene, men med 
inspirasjon fra flere verdenshjørner. Standard varmmat kan byttes med ribbe eller pinnekjøtt, se 
nederst. 

Kaldmat blir satt utover ditt buffetbord i riktig rekkefølge av sjåfør med tilhørende menyskilt for 
hver rett med allergenoversikt. Varmmat kommer helt varm og klar i fine porselensformer i en 
varmekasse. Standard varmmat kan byttes med ribbe eller pinnekjøtt, se over. 
 
Kjøkkenets egne kaldrøkte ørret servert med reddik og granateple, toppet med spirer. Blir servert 
med julens sennepsdressing. Retten kommer i mini porsjonsform. Sennep, fisk, egg 
Gulbetetartar servert med røkt chilimayo, kvernet pepper og kjørvel. Gulbeter fra Hasle Gård! 
Retten kommer i mini porsjonsform. Egg, soya,  
Kvalitetsjulesylte med klementin, svisker, spirer og sennep sennep 
Potetsalat av mandelpotet med sennep og soltørkede tomater med dryss av vårløk og 
hasselnøtter sennep, soya, hasselnøtter 
Spekefat med utvalg av kjøkkenets spekemat pyntet med oliven, tomater og timian.  
Kjøkkenets aioli sennep, soya, egg 
Deilige juleinspirert salat med chevre ost, salat, rødkål, fiken, hvitvinsdampede tranebær og urter. 
Toppet med reddik og sprø frøblanding og crema di balsamico. Laktose, sesam 
Ostefat med deilig brie og taleggio en italiensk halvmyk rødkittost av kumelk. Ost kommer med 
aprikoskrem og honningstekte nøtter, korn og bær. Skiver av husets sprø frukt og nøttebrød. 
Hvete, bygg, rug, nøtter, sesam, laktose  
Hummus med smak av spisskummen og sitrus. Toppet med olivenolje, friske urter og beter. Soya, 
sesam  
Nybakt focaccia med soltørkede tomater, frø, urter og chili hvete, soya, sesam 
Kjøkkenets trøffelsmør og kjøkkenets spicy kryddersmør lakose 
 
Varmt 
Gambas al ajillo, scampi stekt med hvitløk, chili, ingefær og koriander. Toppet med bakt paprika 
og vårløk skalldyr, sesamfrø, hvete, egg 
Bresert svinenakke, som er langtidstrukket i juleøl, eple, stjerneanis, kanel, laurbærblad og nellik. 
Gresskar-gulrotpuré melk 
Julesaus med svisker og eple melk 
Utbenet kyllinglår med smak av appelsin, julekrydder og urter. Toppet med grønnkål  
 
Juletapas 

Minimum 6 pers.  



Inspirert av julen og de klassiske smakene, men med inspirasjon fra flere verdenshjørner. Kaldmat 
blir satt utover ditt buffetbord i riktig rekkefølge av sjåfør med tilhørende menyskilt for hver rett 
med allergenoversikt. Varmmat kommer helt varm og klar i fine porselensformer i en varmekasse 
om over 15 pers, under 15 varmes den enkelt opp selv. Dette er en mindre meny enn stor 
julebuffet som passer som enklere middag eller god lunsj. Kan legges opp porsjonsvis. 

Drikkeforslag: 

Gulbetetartar servert med røkt chilimayo, kvernet pepper og kjørvel. Gulbeter fra Hasle Gård! 
Retten kommer i mini porsjonsform. Egg, soya 

Kvalitetsjulesylte med klementin, svisker, spirer og sennep sennep 

Potetsalat av mandelpotet med sennep og soltørkede tomater med dryss av vårløk og 
hasselnøtter sennep, soya, hasselnøtter 

Kjøkkenets aioli sennep, soya, egg 

Deilige juleinspirert salat med chevre ost, salat, rødkål, fiken, hvitvinsdampede tranebær og urter. 
Toppet med reddik og sprø frøblanding og crema di balsamico. Laktose, sesam 

Ostefat med deilig brie og taleggio en italiensk halvmyk rødkittost av kumelk. Ost kommer med 
aprikoskrem og honningstekte nøtter, korn og bær. Skiver av husets sprø frukt og nøttebrød. 
Hvete, bygg, rug, nøtter, sesam, laktose 

Hummus med smak av spisskummen  og sitrus. Toppet med olivenolje, friske urter og beter. Soya, 
sesam 

 

Varmt 

Bresert svinenakke, som er langtidstrukket i juleøl, eple, stjerneanis, kanel, laurbærblad og nellik. 

Julesaus med svisker og eple melk 

Utbenet kyllinglår med smak av appelsin, julekrydder og urter. Toppet med grønnkål 
 
335,- 

Juletallerken 

Minimum 6 pers  

Inspirert av julen og de klassiske smakene, blir lagt opp porsjonsvis i fine sorte engansformer. 
Menyskilt med allergen følger med, ta kontakt for tilpasninger. Denne menyen er uten varmmat, 
men kan på forespørsel bli tilpasses ønsker. Passer som lunsj og middag. 



Kjøkkenets egne kaldrøkte ørret servert med reddik og granateple, toppet med spirer. Blir servert 
med julens sennepsdressing. Sennep, fisk, egg 
Gulbetetartar servert med røkt chilimayo, kvernet pepper og kjørvel. Gulbeter fra Hasle Gård!  
Kvalitetsjulesylte med klementin, svisker og spirer Egg, soya, 
Potetsalat av mandelpotet med sennep og soltørkede tomater med dryss av vårløk og 
hasselnøtter sennep, soya, hasselnøtter 
Utvalg av kjøkkenets spekemat pyntet med oliven, tomater og timian.  
Deilige juleinspirert salat med chevre ost, salat, rødkål, fiken, hvitvinsdampede tranebær og urter. 
Toppet med reddik og sprø frøblanding og crema di balsamico. Laktose, sesam 
Deilig brie og taleggio en italiensk halvmyk rødkittost av kumelk. Ost kommer med aprikoskrem og 
honningstekte nøtter, korn og bær. Skiver av husets sprø frukt og nøttebrød. Hvete, bygg, rug, 
nøtter, sesam, laktose 
Nybakt focaccia med soltørkede tomater, frø, urter og chili hvete, soya, sesam 
Kjøkkenets aioli sennep, soya, egg 
269,-  
 

Julemiddager 

Våre tradisjonelle julemiddager lages av de beste råvarer, og alt kommer helt ferdig. Dvs. ferdig 
varmet i fine hvite ildfaste former i varmekasse. I år kan du også få levert tradisjonelle 
julemiddager porsjonsvis lagt opp i engangsemballasje. 

Deilig norsk langtidstekt ribbe servert med julepølse (melk) og medisterkaker (melk, gluten, 

sennep, egg) fra Oslos pølsemakeri Metervare. Kjøkkenets deilige surkål med karve og et hint av 

stjerneanis. Mandelpoteter med nøttesmør (lakose) og julesaus (melk, sennep, selleri) med svisker 

og eple. 
325,- 

Pinnekjøtt (urøkt) server med vossakorv (melk) fra Oslos pølsemakeri Metervare, kjøkkenets 

kålrabistappe (laktose) med muskat og kvernet pepper, rotgrønnsaker. Mandelpoteter med 

nøttesmør (laktose) og julesaus med svisker og eple. (melk, sennep, selleri) 

389,- 

Deilig norsk langtidstekt ribbe servert med julepølse (melk) og medisterkaker (melk, gluten, 

sennep, egg) fra Oslos pølsemakeri Metervare. Kjøkkenets deilige surkål med karve og et hint av 

stjerneanis. Pinnekjøtt (urøkt) server med vossakorv (melk) fra Oslos pølsemakeri Metervare, 

kjøkkenets kålrabistappe (laktose)  med muskat og kvernet pepper, rotgrønnsaker. Mandelpoteter 

med nøttesmør (lakose) og julesaus (melk, sennep, selleri) med svisker og eple..  
450,- 

 

Desserter 

Blir dander og levert i porsjonsform som på bildet 



Skogens marinerte bær. Hell over varm hvit sjokoladesaus med smak av kanel og vanilje. melk 
55,- 

3-retter høst 

Kjøkkenets lettrøkte ørret med reddik, spirer og granateple. Servert med lun blomkålkrem 
smaksatt trøffel, sprøtt saltet brød og kryddersmør. (fisk, soya, hvete, bygg, nøtter, laktose)  
 
Rosa helstekt indrefilet av lam med rødbetpuré (laktose) og deilige urtestekte poteter med 
olivenolje. Servert med smørbakte beter og rotgrønnsaker (melk). Toppet med redusert 
rødvinssaus (selleri) og urter 
 
Hvitsjokoladeterte (laktose, hvete, nøtter) med pistasj blir servert på tre fjøl med 
aprikoskrem, makron og sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (hvete, nøtter, laktose). 
Drys av karamellisert hvit sjokolade.  
495,-  

Menyskilt med allergenoversikt følger med levering. Si likevel i fra ved allergen, det tas 
hensyn og tilpasses. 

Forrett blir levert på porsjonstallerken, hovedretten i ildfaste former i en varmekasse og 
desserten serveres i porsjonsskåler. Varmmat i termokasse i ildfaste former. Du må kun kutte 
opp kjøttet etter anvisning. Svært enkelt for kunde. 

Merk: Ved bestilling av personell på stedet vil miniprisen øke med 10% pga. serveringsmoms 
som er høyere enn ved kun catering. Ta kontakt om du skulle være i tvil. 

Drikkeforslag:  

 
 
 

3-retter and  

Vietnamesisk vårrull fylt med kreps og krabbe. (skalldyr) Servert med teriyakisaus (hvete, 
soya) og mangosalat. Toppet med reddik, spirer og sprøtt brød (hvete).  

Rosastekt glasert andebryst fra Stange Gård servert med sesongens grønnsaker, (melk) 
gresskar-gulrotpuré, (melk) fondantpotet, (melk, selleri) rødvin basert salvie- og appelsin 
saus (selleri). Toppet med spirer og urter  

Mangomousse (fløte) toppet med sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (gluten, egg, 
melk) og deilig makron (egg, melk, nøtter, soya). Dryss av pistasj, karamellisert hvit 
sjokolade (melk, soya) og bringebær 
 

Menyskilt med allergenoversikt følger med levering. Si likevel i fra ved allergen, det tas 
hensyn og tilpasses. 



Forrett blir levert på porsjonstallerken, hovedretten i ildfaste former i en varmekasse og 
desserten serveres i porsjonsskåler. Varmmat i termokasse i ildfaste former. Du må kun kutte 
opp kjøttet etter anvisning. Svært enkelt for kunde. 

Merk: Ved bestilling av personell på stedet vil miniprisen øke med 10% pga. serveringsmoms 
som er høyere enn ved kun catering. Ta kontakt om du skulle være i tvil. 

Drikkeforslag:  

 
 

Nr. 3 Hjort 

Ovnsbakt lettsaltet torsk toppet med urtevinagrette. Servert med spinat, asparges og 
reddik. Retten blir servert med hollandeise (melk, soya, egg, fisk) 
 
Rosastekt kronhjort indrefilet servert med sesongens grønnsaker, pastinakkpuré, 
fondantpotet og kraftig rødvinssaus. Toppet med tyttebær og urter (melk) 
 
Bær og frukt toppet med avbrent sabayone (egg) og et dryss av karamell-pistasj og hvit 
karamellisert hvit sjokolade. (melk) 

Menyen trenger kokk på stedet. Kokk bestilles utenom for oppvarming og dandering av 
rettene på stedet om ønskelig. Da kan rettene serveres på kundens tallerkener. 750 per time. 
Vanligvis 3-4t totalt. 

Si i fra ved allergen, det tas hensyn og tilpasses. 

Merk: ved bestilling av personell på stedet vil menyprisen øke med 10% pga. 
serveringsmoms som er høyere enn ved kun catering. Ta kontakt om du skulle være i tvil. 

Drikkeforslag:  

Ekstra retter 

Modne oster av beste kvalitet (melk). servert med aprikoskompott, glaserte nøtter (nøtter) 
og sprøtt fruktbrød(nøtter, sesamfrø, hvete, rug, bygg, soya). Ost kan serveres mellom 
hovedrett og dessert.  
 

Grønnsakskrukken servert i terracottakrukke med jord, (sprø rugbrød) røtter, (kremost), 

ugress (spirer og urter) og asparges. Mellomrett som anbefales mellom forrett og hovedrett. 

(hvete, bygg, rug, soya, melk, sesamfrø) 

 

 



Tapas og buffet 

Minimum antall 10 personer. Som en av få leverandører leverer vi på porselensfat og noen 
retter i kreative porsjonsformer.  

Om du trenger hjelp til å velge meny som passer til ditt selskap, ta kontakt. 

 

Si i fra ved allergen, det tas hensyn og tilpasses.  

 

Kan hentes i Jegerveien 4, 0777 uten ekstra leveringsgebyr. Utstyr kan også returneres ditt 

senest dagen etter din levering.  

 

Levering 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 

 

Henting av utstyr 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 

Original buffet  
 
Marinerte krepsehaler med mangosalat med chili og mynte servert i agurkskål (skalldyr)  
Kjøkkenets røkte ørret servert med reddik, spirer og granateple. Hell over urte- og 
sitrusvinaigrette «à la minute» (fisk, sennep)  
Deilig italiensk caprese med mozzarella, basilikum, solmodne plommetomat. Toppet med 
mix av sesongens små tomater, kvernet pepper, sprø frøblanding og crema di balsamico 
(melk, sesamfrø svoveldioksid og sulfitter) Aspargeskrukkke. Mini asparges som titter opp 
fra jorda. Jord, (sprø rugbrød) lecakuler, (gresskar og solsikkekjerner) og røtter (kremost) 
(hvete, bygg, rug, soya, melk, sesamfrø)  
Serrano skinke i tynne skiver. Servert med fiken, hvitvinsdampede tranebær og urter 
Gnocchisalat (poteter på italiensk måte) med tynne skiver polkabete og parmesanost. 
Toppet med hasselnøtter, kjørvel og granateple (laktose, hasselnøtter, egg, hvetemel)  
Ostefat med deilig brie og taleggio en italiensk halvmyk rødkittost av kumelk. Ost kommer 
med aprikoskrem og honningstekte nøtter, korn og bær. Skiver av husets sprø frukt og 
nøttebrød (laktose, nøtter, sesamfrø, hvete, rug, bygg, soya).  
Hummus med smak av spisskummen, hvitløk og sitrus. Toppet med olivenolje, friske urter 
og spirer (sesamfrø, soya)  
Kjøkkenets aioli (soya, egg, sennep)  
Nybakt focaccia med frø, urter og chili (hvete, sesamfrø, soya)  
Kjøkkenets trøffelsmør og kryddersmør (melk)  
 
Varmt:  
Gambas al ajillo, scampiwok med eggnudler stekt med hvitløk, chili og ferske urter. Toppet 
med bakt paprika og vårløk (skalldyr, sesamfrø, hvete, egg)  
Pork belly buns. Kjøkkenets steam buns (egg, hvete) med langtidstekt soya og chilimarinert 
svin (soya, sennep). Servert med syltet ingefær rødløk, sursøte grønnsaker, crispy 
frøblanding, kjøkkenets hoisinsaus (hvete, sesamfrø, soya) og sriracha chilisaus  
Satay marinert utbenet kyllinglår med smak av lime, ingefær og urter(peanøtt). Toppet med 
grønnkål og kokos-peanøttsaus (peanøtt, soya)  
Hvitløkstekt squash og purreløk, blir dandert med kyllingretten over  



 
 
Den mest populære menyen og Mattis sin anbefaling. Stor, kreativ og variert meny alt levert 
på fat og i skåler.  
 
Kaldmat blir satt utover ditt buffetbord i riktig rekkefølge av sjåfør med tilhørende menyskilt 
for hver rett med allergenoversikt. Varmmat kommer helt varm og klar i fine 
porselensformer i en varmekasse. 

Drikkeforslag:  

 
Høsttapas 
Gambas al ajillo, scampiwok med eggnudler stekt med hvitløk, chili og ferske urter. Toppet 
med bakt paprika og vårløk (skalldyr, sesamfrø, hvete, egg)  
Serrano skinke i tynne skiver med hvitvinsdampede tranebær 
Høstens salat med tynne skiver polkabete, syltet rødløk og parmesanost. Toppet med 
hasselnøtter, kjørvel, oliven og granateple. (laktose, hasselnøtter) 
Hummus med smak av spisskummen, hvitløk og sitrus. Toppet med olivenolje, friske urter 
og spirer (sesamfrø, soya)  
Deilig italiensk caprese med mozzarella, basilikum, solmodne plommetomat. Toppet med 
mix av sesongens små tomater, kvernet pepper, sprø frøblanding og crema di balsamico 
(melk, sesamfrø svoveldioksid og sulfitter) 
 Breadsticks toppet med frø og urter (hvete, sesamfrø, soya)  
Kjøkkenets aioli (soya, egg, sennep)  
 
Varmt  
Satay marinert utbenet kyllinglår med smak av lime, ingefær og urter(peanøtt). Toppet med 
grønnkål og kokos-peanøttsaus (peanøtt, soya)  
Byggrynsrisotto med urter og soltørkede tomater (byggryn, hvete, laktose) 
 
Ekstra rett:  
Albóndigas - spanske lammekjøttboller med løk og paprika toppet med langtidskokt  
 

Passer som lunsj eller enkel buffet til selskap på kvelden. Alt levert på flotte fat og i skåler. 
Vårtapas fra 16.03-24.05 Varmmat i termokasse i ildfaste former over 20 pers. Under 20 
pers varmes varmmat enkelt opp selv. 

Alle retter er merket med allergen. 

Drikkeforslag:  

 
 
 
Stor tapasmeny  



Marinerte krepsehaler med mangosalat med chili og mynte servert i agurkskål (skalldyr)  
Deilig italiensk caprese med mozzarella, basilikum, solmodne plommetomat. Toppet med 
mix av sesongens små tomater, kvernet pepper, sprø frøblanding og crema di balsamico 
(melk, sesamfrø, svoveldioksid og sulfitter)  
Salami ventricina piccante i tynne skiver servert med chevre, polkabete, syltet rødløk og 
ristede hasselnøtter (melk, hasselnøtter)  
Kjøkkenets aioli (soya, egg, sennep)  
Søtpaparika fylt med vårløk, soltørrede tomater og fetaost. (melk) 
Serrano skinke i tynne skiver. Servert med fiken, hvitvinsdampede tranebær og urter. 
Hummus med smak av spisskummen, hvitløk og sitrus. Toppet med olivenolje, friske urter 
og spirer (sesamfrø, soya)  
Ostefat med deilig brie og taleggio en italiensk halvmyk rødkittost av kumelk. Ost kommer 
med aprikoskrem og honningstekte nøtter, korn og bær. Skiver av husets sprø frukt og 
nøttebrød (laktose, nøtter, sesamfrø, hvete, rug, bygg, soya).  
Nybakt focaccia med frø, urter og chili (hvete, sesamfrø, soya)  
Kjøkkenets trøffelsmør og kjøkkenets spicy kryddersmør (melk)  
 
Varmt:  
Gambas al ajillo, scampiwok med eggnudler stekt med hvitløk, chili og ferske urter. Toppet 
med bakt paprika og vårløk (skalldyr, sesamfrø, egg, hvete)  
Satay marinert utbenet kyllinglår med smak av lime, ingefær og urter(peanøtt). Toppet med 
grønnkål og kokos-peanøttsaus (peanøtt, soya)  
Albóndigas - spanske lammekjøttboller med løk og paprika toppet med langtidskokt 
tomatsaus (egg, soya)  
Gnocchi (poteter på klassisk italiensk måte) med olivenolje, parmesan, timian og salvie (egg, 
melk, hvete, svoveldioksid og sulfitter) 385,-  
 
Kjøkkenets vri av klassisk tapas med de beste råvarer. Stor og variert meny alt levert på fat 
og i skåler.  
 
Kaldmat blir satt utover ditt buffetbord i riktig rekkefølge av sjåfør med tilhørende menyskilt 
for hver rett med allergenoversikt. Varmmat kommer helt varm og klar i fine 
porselensformer i en varmekasse. 

Drikkeforslag:  

 
 
Dessert  
Mangomousse (melk) toppet med sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (hvete, egg, 
melk) og deilig makron (egg, melk, nøtter, soya). Dryss av pistasj, karamellisert hvit 
sjokolade (melk, soya) og bringebær  
 
Sjokolademousse laget av mørk kvalitetssjokolade (melk, egg, spor av nøtter) og et hint av 

kaffe, rørt inn med biter av karamellisert hvit sjokolade (melk, soya). Toppet med deilig 

makron (egg, melk, nøtter, soya). og sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (hvete, egg, 

melk). Dryss av pistasj, hasselnøtter (hasselnøtter) og bringebær 



Hvitsjokoladeterte (laktose, hvete, nøtter) med pistasj blir servert på tre fjøl med 

aprikoskrem, makron og sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (hvete, nøtter, laktose). 

Drys av karamellisert hvit sjokolade. 

 

 

Fingermat 

Minimum antall er 15 personer.  

 
Om du trenger hjelp til å velge meny som passer til ditt selskap, ta kontakt. 
 
Si i fra ved allergen, det tas hensyn og tilpasses. Se allergenoversikt vedlagt nederst på 
siden. 
 
Kan hentes i Jegerveien 4, 0777 uten ekstra leveringsgebyr. Utstyr kan også returneres ditt 
senest dagen etter din levering.  
 
Levering 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 
 
Henting av utstyr 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 
 
Ost og spekefat  

Deilig italiensk mozzarella med basilikum og solmodne småtomater (melk, svoveldioksid og 
sulfitter) 

Salami med fennikel i tynne skiver servert med chevre (melk) 

Breadsticks toppet med olivenolje, estragon, sesamfrø og maldonsalt (hvete, soya, 
sesamfrø) 

 Kjøkkenets aioli (egg, sennep, soya) 

Marinerte oliven med deilige urter og chili 

Coppa italiensk skinke i tynne skiver. Servert med fiken, hvitvinsdampede tranebær og urter 

Ostefat med deilig brie og taleggio en italiensk halvmyk rødkittost av kumelk. Ost kommer 
med aprikoskrem og honningstekte nøtter, korn og bær. Skiver av husets sprø frukt og 
nøttebrød 

Som en av få leverandører leverer vi på porselensfat og noen retter i kreative 
porsjonsformer. Alle retter på denne menyen kommer på samme fat og er enkelt å servere 
som stående snacks.  

Noen av rettene spises ved hjelp av pinner som danderes med rettene og andre retter er 
«munnfull» 



Drikkeforslag:  

Meny nr. 2 

Marinerte krepsehaler med mangosalat med chili og mynte servert i agurkskål (skalldyr) 
Kjøkkenets røkte ørret med urter og kvernet pepper. Servert med reddik, spirer og 
granateple. Hell over urte- og sitrusvinaigrette «à la minute» (fisk, sennep) 
Salami med fennikel i tynne skiver servert med chevre, dampet gulbete og syltet rødløk og 
ristede hasselnøtter (melk, hasselnøtter) (melk, hasselnøtter)                                                                                                                                           
Klassisk italiensk caprese på spidd. Mozzarella, basilikum og gul cherrytomat servert med 
olivenolje og crema di balsamico (melk, svoveldioksid og sulfitter)                                     Brie 
de meaux, kongen av brie servert med aprikoskrem og pistasj. Skiver av husets sprø frukt og 
nøttebrød (hvete, bygg, rug, soya, melk, sesamfrø) 
Søtpaparika fylt med vårløk, soltørrede tomater og fetaost. Dandert på bjørkestamme. 
(melk, svoveldioksid og sulfitter)  
Coppa italiensk skinke i tynne skiver. Servert med fiken, hvitvinsdampede tranebær og urter. 
Marinerte oliven med deilige urter og chili (soya) 

Som en av få leverandører leverer vi på porselensfat og noen retter i kreative 
porsjonsformer. Kaldmat blir satt utover ditt buffetbord i riktig rekkefølge med tilhørende 
menyskilt for hver rett med allergenoversikt.  

Noen av rettene spises ved hjelp av pinner som danderes med rettene og andre retter er 
«munnfull» 

Drikkeforslag:  

Meny nr. 3 

Marinerte krepsehaler med mangosalat med chili og mynte servert i agurkskål (skalldyr) 
Kjøkkenets røkte ørret med urter og kvernet pepper. Servert med reddik, spirer og 
granateple. Hell over urte- og sitrusvinaigrette «à la minute» (fisk, sennep) 
Salami med fennikel i tynne skiver servert med chevre, dampet gulbete og syltet rødløk og 
ristede hasselnøtter (melk, hasselnøtter) (melk, hasselnøtter)                                                                                                                                           
Klassisk italiensk caprese på spidd. Mozzarella, basilikum og gul cherrytomat servert med 
olivenolje og crema di balsamico (melk, svoveldioksid og sulfitter)                                     Brie 
de meaux, kongen av brie servert med aprikoskrem og pistasj. Skiver av husets sprø frukt og 
nøttebrød (hvete, bygg, rug, soya, melk, sesamfrø) 
Søtpaparika fylt med vårløk, soltørrede tomater og fetaost. Dandert på bjørkestamme. 
(melk, svoveldioksid og sulfitter)  
Coppa italiensk skinke i tynne skiver. Servert med fiken, hvitvinsdampede tranebær og urter. 
Marinerte oliven med deilige urter og chili (soya) 
 
 
Varmt: 
Gambas al ajillo, scampi stekt med hvitløk, chili og ferske urter. (skalldyr sesamfrø, soya) 
Satay marinert utbenet kyllinglår med smak av lime, ingefær og urter(peanøtt). kokos-



peanøttsaus (peanøtt, soya) 
Albóndigas - spanske lammekjøttboller med løk og paprika toppet med langtidskokt 
tomatsaus (egg, soya) 

Som en av få leverandører leverer vi på porselensfat og noen retter i kreative 
porsjonsformer. Kaldmat blir satt utover ditt buffetbord i riktig rekkefølge med tilhørende 
menyskilt for hver rett med allergenoversikt.  

Noen av rettene spises ved hjelp av pinner som danderes med rettene og andre retter er 
«munnfull» 

Drikkeforslag:  

 
Foccacia 

Aioli (egg, soya, sennep) 
 
Nybakt focaccia med soltørkede tomater, frø, urter og chili (hvete, sesamfrø, soya) 
 
Kryddersmør (melk) 
 

Dessert 

Mangomousse (melk) toppet med sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (hvete, egg, 
melk) og deilig makron (egg, melk, nøtter, soya). Dryss av pistasj, karamellisert hvit 
sjokolade (melk, soya) og bringebær  
 

Sjokolademousse laget av mørk kvalitetssjokolade (melk, egg, spor av nøtter) og et hint av 
kaffe, rørt inn med biter av karamellisert hvit sjokolade (melk, soya). Toppet med deilig 
makron (egg, melk, nøtter, soya). og sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (hvete, egg, 
melk). Dryss av pistasj, hasselbøtter (hasselnøtter) og bringebær 

Hvitsjokoladeterte (laktose, hvete, nøtter) med pistasj blir servert på tre fjøl med 
aprikoskrem, makron og sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (hvete, nøtter, laktose). 
Drys av karamellisert hvit sjokolade. 

Lunsj og middag 

Minimum antall er 15 pers.  

Om du trenger hjelp til å velge meny som passer til ditt selskap, ta kontakt. 
 
 
 
Kan hentes i Jegerveien 4, 0777 uten ekstra leveringsgebyr. Utstyr kan også returneres ditt 



senest dagen etter din levering.  
 
Levering 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 
 
Henting av utstyr 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 

Middag og lunsj  

Utbenet kyllinglår fra Stange gårdsprodukter med smak av lime, ingefær og urter. Toppet 
med kokos- og peanøttsaus (peanøtt) servert med couscous (hvete) og klassisk italiensk 
caprese. Bøffel mozzarella, basilikum, plommetomat og gul cherrytomat. Toppet med sprø 
frø og crema di balsamico. (melk, sesamfrø svoveldioksid og sulfitter) 
 

Albóndigas - spanske lammekjøttboller med løk og paprika toppet med langtidskokt 
tomatsaus, (egg, soya) gnocchi (poteter på klassisk italiensk måte) med olivenolje, 
parmesan, timian og salvie (egg, melk, svoveldioksid og sulfitter). Servert med deilig 
grønnsalat og tzaziki (melk). 
 

Vegetar. Arabiske falafler som er deilige «kjøttboller» laget med kikerter og urter. (selleri, 

hvete). Servert med tzaziki (melk), ingefær rødløk, dampet gulbete med pepper, kimchi 

(koreansk syltet kål). Menyen blir levert med grønnsalat og Spinat tortilla (hvete, soya) 

 

Som en av få leverandører leverer vi på porselensfat. Varmmat kommer helt varm og klar i 
fine porselensformer i en varmekasse.  

Si i fra ved allergen, det tas hensyn og tilpasses. Meny med allergenoversikt følger med 
levering.  

Drikkeforslag:  

 

Snitter og wrap 

Minimum antall er til 15 personer  

Kan hentes i Jegerveien 4, 0777 uten ekstra leveringsgebyr. Utstyr kan også returneres ditt. 
 
Levering 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 
 
Henting av utstyr 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 

Selskapssnitter 

Håndpillede reker (skalldyr) med majones (egg, soya), sitron og dill - lyst brød (hvete) 
 



Røkelaks (fisk) med eggerøre (melk, egg), lime og spirer - lyst brød (hvete) 
 
Kjøkkenets kyllingsalat med asparges og reddik - grovt brød (bygg, hvete, nøtter, rug) 
 
Brie (melk) med aprikoskrem og blåbær - grovt brød (bygg, hvete, nøtter, rug) 
 
4 snitter per person  

Snitter av beste kvalitet med helt fersk brød. Smurt rett før din levering. Rikelig med pålegg 
og lekkert dandert.  

Om ønskelig leveres maten i former/fat som hentes påfølgende arbeidsdag (hentegebyr). 

Menyskilt med allergioversikt følger også med levering. Si likevel i fra ved allergi. Se 
allergioversikt vedlagt nederst på siden. 
 
Vegansnitter kan leveres. Se bilde, topping kan variere på vegansnitter (nøtter, sesamfrø, 
hvete, rug, bygg, soya). 

Drikkeforslag:  

 

Wraps 

Vegetarwraps med arabiske falafler som er deilige «kjøttboller» laget med kikerter og urter, 
toppet med salat, redikk, granateple, agurk og tomat (egg, soya, hvete, selleri, melk) 
 

Wraps med røkelaks og eggerøre toppet med salat, urter, granateple og agurk (egg, soya, 
hvete, selleri, melk) 
 
Wraps med utbenet kyllinglår fra Stange gårdsprodukter med smak av lime, ingefær og 
urter. Toppet med salat, basilikum, granateple, agurk og tomat (egg, soya, hvete, selleri, 
melk) 

Wraps av beste kvalitet smurt rett før din levering. Rikelig med fyll og lekkert dandert.  

Om ønskelig leveres maten i former/fat som hentes påfølgende arbeidsdag (hentegebyr). 

Menyskilt med allergioversikt følger også med levering. Si likevel i fra ved allergi. Se 
allergioversikt vedlagt nederst på siden. 
 
 

 
 
Salater 



 
Minimum antall er 12 stk. Dvs. at du må bestille f.eks. minimum 12 cæsarsalat. 
 
Kan hentes i Jegerveien 4, 0777 uten ekstra leveringsgebyr. Utstyr kan også returneres ditt. 
 
Levering 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 
 
Henting av utstyr 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 

Salater 

Et utvalg salater av friske råvarer med fokus på bruk av lokale råvarer. Laget rett før din 
levering og anrettet direkte i porsjonsskål. Salater blir levert i fornybar trefiber emballasje 
som er nedbryt- og komposterbar.  
 
Minimum antall er 12 stk. Dvs. at du må bestille f.eks. minimum 12 cæsarsalat. 
 
Kan hentes i Jegerveien 4, 0777 uten ekstra leveringsgebyr. Utstyr kan også returneres ditt. 
 
Levering 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 
 
Henting av utstyr 350,-. Pluss evt. bompenger fra Jegerveien 4, 0777 Oslo. 

Varianter 

Salat med kjøkkenets røkte ørret servert med egg, pasta og mer(gluten, egg, laktose, 
sesamfrø, fisk ) 
139,-  

Cæsarsalat med utbenet kyllinglår, parmesanost, krutonger, oliven og mer. Med parmesan- 
og eggdressing. (gluten, egg, laktose, sesamfrø) 110,-  

Pastasalat med Coppa italiensk skinke i tynne skiver, spirer, sprø frøblanding, oliven og mer. 

Med parmesan- og eggdressing. (gluten, egg, laktose, sesamfrø) 110,-  

Deilig italiensk caprese med mozzarella, basilikum, solmodne plommetomat. Toppet med 

mix av sesongens små tomater, kvernet pepper, sprø frøblanding og crema di balsamico 99,- 

(melk, sesamfrø svoveldioksid og sulfitter) 110,-  

Vegetarisk salat med krydret couscous, paprika, krutonger, oliven og mer  
 

Tilbehør 

Nybakt focaccia med soltørkede tomater og frø. Servert med urtesmør.  
15,-  



Aioli 
7,-  

Engangsbestikk med serviett  
3,-  

Et utvalg salater av friske råvarer med fokus på bruk av lokale råvarer. Laget rett før din 

levering og anrettet direkte i porsjonsskål. Salater blir levert i fornybar trefiber emballasje 

som er nedbryt- og komposterbar. 

Original porsjon holder som lunsj og liten middag. Stor porsjon anbefales om salaten skal 
holde til middag 35,- ekstra. Levert med dressing.  

Dessert  
Mangomousse (melk) toppet med sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (hvete, egg, 
melk) og deilig makron (egg, melk, nøtter, soya). Dryss av pistasj, karamellisert hvit 
sjokolade (melk, soya) og bringebær  
 
Sjokolademousse laget av mørk kvalitetssjokolade (melk, egg, spor av nøtter) og et hint av 

kaffe, rørt inn med biter av karamellisert hvit sjokolade (melk, soya). Toppet med deilig 

makron (egg, melk, nøtter, soya). og sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (hvete, egg, 

melk). Dryss av pistasj, hasselnøtter (hasselnøtter) og bringebær 

Hvitsjokoladeterte (laktose, hvete, nøtter) med pistasj blir servert på tre fjøl med 

aprikoskrem, makron og sjokolade-vannbakkels med saltet karamell (hvete, nøtter, laktose). 

Drys av karamellisert hvit sjokolade. 

Desserter leveres i fine former og fjøler som på bildet.  

 


