
Catering Event & fest.  
Passar utmärkt som buffé men även som portioner 

Våra varma rätter kommer i aluminium förpackningar för att hålla 
värmen som bäst samt enkelt värms på i ugn vid behov. Pizzorna 
kommer på bakplåtspapper för att enkelt värmas på vid behov.  

Försnacks 
Fingerfood att doppa i dippar och ostar 

- Sourcream lantchips med löjrom, citronkräm, gräslök, rödlök & 
dill. * 35kr 

- Focaccia med marinerad burrata, pico de gallo & hemgjord pesto. 
35kr 

- Bakad brie toppad med vitlök, örter & citron. Kex. 30kr 

Ost & chark. 
Våra tre favoritostar: St Agur (smakrik blåmögel), Delice de 
Bourgogne (krämig mild vitmögel), Gryère (smakrik hårdost), 
tryffelsalami, hembakat focaccia, fröknäcke, marmelad, frukt 
& bär. 180kr. 

Taco Bar 
Ett mexikanskt spread som passar fint till bjudning för gäster i 
alla åldrar. Inbjudande smaker både för veganen och fiskätaren. 
Allt ingår nedan för 180kr per person 

- Tonfisk i ponzu dressing 
- Strimlad kål & morot 
- Vegansk linscurry med spiskummin & ingefära 
- Pico de gallo 
- Boho´s chili & vitlöksmajo 
- Chunky guacamole  
- Majstortilla, glutenfria. 

Pizza 120kr 
Priset är per styck, ihop med andra rätter ifrån menyn 
rekommenderar vi att ni räknar 4 slices/personer per pizza. 

- Bästkusten. Bianco botten, färska svenska räkor, dillaioli, brynt 
smör med vitlök & citron. Riven gruyere. 

- Pesto. Bianco botten, jordärtskocka, hemgjord pesto, riven 
gruyere & basilika aioli. 

- Picanha, tomatbotten, mozzarella, ört & vitlöksstekt picanha 
kött, grönsallad, boho’s chilikräm & koriander 

- Vegan Buffalo Cauliflower Pizza, avokado, spicy blomkål, svamp, 
koriandermajo. 

Barnpizza. Skinka, tomatbotten & mozzarella.70kr 

Mellanrätter. 



 Rekommenderar 1 per person ihop med 2-4 rätter från menyn. För 
full måltid 2 per person + 1 rätt från meny.  

Miniburgare 65kr 
- Tripple cheese. Vitlöksmajo, nötkött, cheddar, brie, 
karamelliserad lök, parmesankräm & bacon.  

- Smokey halloumi. Rökig vitlöksmajo, sallad, karamelliserad lök, 
basilikakräm & tomat.  

Barn burgare - Kött, cheddar & vitlöksmajonäs. 

Bao 60kr 
Ångade kinesiska buns med boho’s chili & vitlöksmajo, sallad, 
sesam picklad gurka & koriander. Välj mellan kyckling eller 
vitlöksstekt svamp. 

Parata lamm 80kr 
Grillat lamm i frasiga indiska bröd, vitlökskräm, pico de gallo & 
persilja. Toppade med granatäpple.  

Sides 

- Vattenmelonsallad med fetaost, granatäpple & basilika.* 55kr 
- Stenfrukt-/jordgubbssallad (efter säsong) med getost, groddar, 
balsamico & valnötter.* 55kr  

- Rustic fries med örtsalt, parmesan, gräslök & basilikaaioli.* 
60kr  

- Hemgjorda chilicheese. 45kr 

Fråga oss om desserter :)  


