SENSOMMAR & HÖST CATERING - 2020
CORONATIDER KRÄVER ANPASSNING. VI HAR SKAPAT ETT CATERINGKONCEPT SOM GER
STÖRSTA MÖJLIGA VALFRIHET OCH VARIATION - SAMTIDIGT SOM DET TILLÅTER SOCIAL
DISTANSERING OCH MINIMAL KONTAKT MELLAN GÄSTER!
SÄSONG - 3 AUGUSTI TILL 30 OKTOBER
CATERING - TILLTUGG / BUFFÉ

”PORSLIN”

BESTÄLLNING

Perfekt för både trädgårdsfetser,
firmaträffar och kick offer.

All mat ligger i vita helt komposterbara
engångstallrikar/-skålar. Vackert och
hållbart på en och samma gång.

K-märkt AB
info@kmarkt.se
08-466 88 90
Jens Dolk 0702-69 33 77

Välj fritt mellan stora och små tilltugg
som serveras i individuella små skålar och
tallrikar. Ni väljer hur många och vad.
Komplettera med desserter om ni önskar.
Vi har smaker för både er som gillar det
lite mer ”traditionella” och för er som
gillar ”moderna” smaker.
Hoppas det kommer smaka…
Kocken - Hanna Normark
Konditorn - Daniel Roos Kyparen - Jens Dolk

ANTAL RÄTTER / VOLYM MAT
Två olika storlekar på tilltugg möjliggör en
enorm variation. Allt från litet
drinktilltugg till en hel middag - du
bestämmer.

Minimibeställning är 2400:-/order
Alla priser inkl moms (12%)
DESSERT

Levereras i en låda om 15 stycken.
Endast fulla lådor kan beställas.
Fyra stycken motsvarar en varmrätt.

….st Hummus med kryddig
kyckling & picklade grönsaker

GLUTEN, MJÖLKPROTEIN

-

SKALDJUR, FISK, GLUTEN, ÄGG, SENAP,
MJÖLKPROTEIN

….st Tryffelkräm med nori, shiso
& yuzotapioca
MJÖLKPROTEIN, SOJA

….st Råbiff med rökt äppelkräm,
friterad ostronskivling &
picklad blomkål

….st Gravad lax med ingefärspicklad kål, sushiris &
gouchuangmajonnäs
ÄGG, SENAP, SESAM

….st Morot, kumminbakad med
mandelviniagrette & crudité
NÖTTER

….st Betor ”sallad” med peccorino
& svartkål
MJÖLKPROTEIN

MJÖLKPROTEIN

….st Jordärtskocka ”kräm och
rostad” & Kalixlöjrom
MJÖLKPROTEIN, FISK

….st Chefs Choise

ALLERGENER: VARIERAR

EXEMPEL Tre stora tilltugg och två små
motsvarar ca en varmrätt. Pris för
denna kombination 235:-

DESSERT I GLAS

TILLTUGG - STÖRRE
55:-/st

….st Choklad med choklad &
choklad

56:-

….st Äpple & kanel

56:-

….st Miniglas - Chefs Choice*

40:-

LAKTOS, GLUTEN, ÄGG, SOYAPROTEIN,
GELATIN

LAKTOS, GLUTEN, ÄGG, GELATIN

….st Cheddarosttartlett med
kantarellkräm
….st ”Öjebyröra” (kräftstjärtar,
västerbottensost, kummin,
aqvavit) & krutong

Hämta på någon av våra caféer eller
restauranger eller så ombesörjer vi bud.
Kostnad beroende på adress.

Tallrikarna/skålarna kommer i en låda
med 35 respektive 15 rätter/låda.

TILLTUGG - LITEN & LYXIG
35:-/st
Levereras i en låda om 35 stycken.
Endast fulla lådor kan beställas. Flera
rätter kan blandas, minimum 10st av
varje rätt. Två stycken av dessa
motsvarar ett tilltugg större.

LEVERANS / BUD

….st Rostbiff ”a’la K-märkt” med
pepparot, ägg och rågkrutong
SENAP, GLUTEN

….st Chefs Choise

ALLERGENER: VARIERAR

DESSERT PÅ GLASTALLRIK
….st Vanilj & Havtorn (+25:- pant) 75:LAKTOS, GLUTEN, ÄGG, GELATIN

TÅRTOR, TARTLETTER & PRALINER
….st Tårta - Choklad med crème
brule - 10 bitar

450:-

….st Äppeltartelette med
kavringsmulor

28:-

….st Chokladpraliner

22:-

LAKTOS, GLUTEN, GELATIN, ÄGG, SOJAPROTEIN

LAKTOS, GLUTEN, ÄGG, SESAM, GELATIN

LAKTOS, SOJAPROTEIN

ALLERGENER: VARIERAR

EXEMPEL Fyra stora och tre små
motsvarar ca en förrätt och en
varmrätt. Pris för denna kombination
325:-

EXEMPEL Tilltugg Större

DESSERT - Desserter i glas

*CHEFS CHOICE
Chef's Choice betyder att vi skapar menyn samma dag. Vad som serveras varierar med andra ord. Genom att låta kockarna
välja råvaror beroende på säsong och tillgänglighet kan vi använda de resurser som finns. Med andra ord - hållbar mat.
Läs gärna mer om vår hållbara matfilosofi på vår hemsida: kmarkt.se

