
Kollektivets lunchcatering  

bröd & smör ingår, liten sallad + 10:- / per portion 

 

145:- / per portion  

Raggmunk med stekt fläsk & rårörda lingon 

Laxpudding med skirat smör, lingon & citron 

Fiskgratäng med vitvinssås & pommesduchesse 

Stekt rimmat fläsk med löksås & kokt potatis 

Skånsk kalops med inkokta morötter & kokt potatis 

Fransk kycklinggryta med dijon & dragon, ris / kokt potatis 

Lasagne, sallad med balsamicovinaigrette  

Kollektivets pytt i panna med egeninlagda betor & stekt ägg 

Pytt Bellman med saltgurka & senapscrème 

Pannbiff med lök & kokt potatis 

Dansk sjömansbiff med saltgurka & persilja 

Kålpudding med gräddsås, rårörda lingon & kokt potatis  

 

Plantbaserade rätter  

155:- / per portion 

Kålpudding med klassiska tillbehör 

Pannbiff med lök & kokt potatis 

Dansk sjömansbiff med saltgurka & persilja 

Majs & zucchiniplättar med rostad sötpotatis & bönsallad 

Vegetarisk lasagne, sallad med balsamicovinaigrette 

Raggmunk med brynt blandsvamp & rårörda lingon 

Svampstroganoff med pilaffris & syrad gurka 

 

 

 

 

 



Kollektivets lunchcatering  

155:- per portion 

Kollektivets Wallenbergare med klassiska tillbehör 

Slottsstek med Hasselbackspotatis, glacerade morötter & gelé 

Inkokt lax med dillmayonnaise, pressgurka & kokt potatis 

Rimmad lax med dillstuvad potatis 

Ångad torsk med ägg & persiljesås, kokt potatis 

Mandelbakad sej med spenatsallad, brynt smör & kokt potatis 

Frasig fläskschnitzel med sardell & citronsmör, stekt potatis 

Fläskschnitzel cordon bleu med rostade rotfrukter 

Sjömansbiff med saltgurka & persilja 

Biffstroganoff med pilaffris & syrad gurka  

Bakad sej med Dijonhollandaise, rostad broccoli & kokt potatis 

Halstrad lax med sallad niçoise 

Caesarsallad med grillad kyckling, bacon, krutonger & parmesan 

Räksallad med Sean Connery dressing, & avokado  

Rödspätta meunière med champingnon & citron, kokt potatis 

Rödspätta Grenoble, kokt potatis 

”När ängen är grön är spättan skön” 

 

 

Desserter 

Choklad Nemesis 550:- / styck 12/16 bitar (glutenfri) 

Mjölkchoklad tryffel 25:- / styck 

Vaniljpannacotta med fruktsallad 55:- / styck 

Mjuk kaka med säsongens frukter / bär 45:- biten 

 

 

Minsta beställning 10 portioner, vi lagar efter säsong & tillgång! 

 

 

 


