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Utbildning, Möte, Event 
eller Arbetslunch 

Vi lagar mat som fungerar 
till det mesta 

Vi levererar catering till företag i och kring norra 
Stockholm. Vårt läge i Sollentuna och intill E4:an gör att vi 
levererar enkelt till Stor Stockholms området från Tumba till 
Arlanda 

Vi är bra på snabba, effektiva frukost- lunch- och 
middagslösningar. Välj mellan wraps, sallader, dagens lunch 
och skräddarsydda bufféer. Vi serverar maten lagd på snyggt 
porslin eller engångsmaterial och för er att bara ställa upp 
och börja äta.  

Ring oss så berättar vi mer på 08-580 00 890 alt.  
Kökschefen Gustaf på 0708-34 32 90 

Miniantalet för bufféer och snittar är 15 pers, för dagens 
lunch 10 pers. Dagens lunch, sallader och lunchbufféerna kan 
beställas dagen innan, övriga beställs minst 3 dagar innan.  

Serveringsfat, värmeskåp och annan utrustning för matupplägg 
ingår. Porslin, glas, bestick mm ingår i Dagens lunch (upp 
till 20 pers). Allt övrigt ordnar vi med hyra. 

Transport ToR tillkommer med följande; 
Närområde (Elektronibyn, Esbo/Malaxgatan)  150 kr 
Kista, Sollentuna C, Häggvik   250 kr 
Solna, övriga Sollentuna, Järfälla, Barkarby 300 kr 
Övriga, pris på offert 
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LUNCH  
(Alla lunchrätter kommer med bröd, smör och sallad) 

Dagens lunch       90 kr 
(Fisk/kött/veg/Caesarsallad. Se meny för aktuella rätter) 

Kräftsallad        90 kr 

Räksallad        110 kr 

Loka/läsk och liten kladdkaka   15 kr 

BUFFÈER 

Bra Lunchalternativ     115 kr 

Balsamnapperad pepparbakad rostbiff 
Krämig potatissallad med sticklök 
Krispig blandsallad med säsongsgrönt 
Örtcrème 
Bröd/smör 

Större Lunchalternativ     185 kr 

Kräftskagen på crostini 
Balsamnapperad pepparbakad rostbiff 
Varmrökt lax 
Krämig potatissallad med soltorkade tomater 
Krispig blandsallad dressad med  
Tomatvinegrette och rostade pumpafrön 
Örtcrème 
Liten pannacotta toppad med halloncoulis 
Bröd/smör 
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Sommarfest        245 kr 

Basilikamarinerad kycklingfilé 
BBQ-rubbad och nattbakad fläskytterfilé 
Rostade rotgrönsaker toppad med basilikaolja 
Pastasallad med färsk basilika, soltorkade tomater och 
oliver 
Quice loraine 
Krämig potatissallad med kapris och rödlök 
Krispig blandsallad med säsongsgrönt 
Chilliaioli 
Färskoströra med gräslök 
Bröd/smör 

Studenten        169 kr 

Örtmarinerad grillad kycklingfilé napperad med chimichurri 
Varmrökt lax napperad med roséepparvinägrett 
Vitlöksrostade rotgrönsaker 
västerbottenpotatiskaka 
Krispig blandsallad med säsongsgrönt 
Chilibearnaise 
Honungs- och senapsvinägrett 
Bröd/smör 

Americas        255 kr 

Örtad och cajunstekt majskycklingfilé 
Ceviche på lax, räkor, mango, gurka, röd paprika 
Coleslaw med lätt apelsinsmak 
Sötpotatissallad med rostad mandel samt färsk chilli 
Bönsalsa med majs, lime och chipotle 
Krispig blandsallad med säsongsgrönt 
Bluecheesecréme med selleri och morotsstavar 
Caesardressing samt crutonger 
Färskoströra med gräslök 
Bröd/smör 
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SMÅTT OCH GOTT 

Nachosbuffé        75 kr 

2 sorters nachos 
Het salsa 
Guacamole 
Gräddfil 
Majscréme med grönsaksstavar 

Afterwork minglebuffé     125 kr 

Cruditéer (krispiga grönsaker med majsdipp) 
Färskostdipp toppad med sweetchili 
Ost- och salami tärningar 
vallmofröstoppade sprödbakad smördegsstavar  
Tirshi 
Salted crackers 

Antipasti, liten      123 kr 

parmaskinka 
Salami piccante 
Rödvinsalami 
Fänkålssalami 
Parmesankuber 
Cherignolaoliver 
Olivolja, Balsamvinäger 
Bröd 

Antipasti, stor      185 kr 

Rödbetscaprese med fbuffelmozzarella 
Parmaskinka 
Salami piccante 
Rödvinsalami 
Fänkålssalami 
Parmesankuber 
Tapenad med oliver och soltorkade tomater 
Cherignolaoliver 
Pannacotta toppad med bärcoulis 
Olivolja, Balsamvinäger 
Bröd 
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Sallader som komplement    105 kr 

Pastasallad med färsk basilika, soltorkade tomater och 
oliver 
Bulgursallad med färsk chili samt rostade rotgrönsaker 
Grönsallad med 2 sorters dressingar  
Tapenad 
Solrsopesto 
Bröd/smör 

Snittar (som tilltugg räcker 3-4 st/pers, för lite mer 4-5 st/pers) 

Tunnbördsstubbe med rökt kalkon och äppel- och 
pepparotsfärskost        20 kr 
Tunnbrödsstubbe med ansjovis, ägg, potatis och rödlök 20 kr 
Tunnbrödsstubbe med Skagen      25 kr 
Tunnbrödsstubbe med kallrökt lax och pepparrotsgrädde 25 kr 
Saltbakad potatis med skagenröra och avrugakaviår  
(+15 kr för löjrom)        30 kr 
Crostini med chévre och fikonreduktion    20 kr 
Laxtartar smaksatt med dijon och kapris på kavring 25 kr 
Getost cheesecake på kavring toppad med hyvlad beta 25 kr 
Ägghalva med löjrom, creme fraîche och rödlök  35 kr 
Smörrebröd med Rostbiff, dansk remoulade, rostad lök 25 kr 
Gazpachoshot         15 kr 
Morots- och selleristavar med blue cheese creme   20 kr 
Cruditéer (krispiga grönsaker med majsdipp)   20 kr 
Finncrisp toppad med ädelost och fikonchutney  25 kr 
Philadelphia toppad med sweetchili och Ritzcrackers  20 kr 

WRAPS 
Cajunstekt majskyckling, rostad majs och sötpotatis,  
sallad, syltas rödlök och chipotlemayo    69 kr 

Rostbiff, remoulade, syltad lök, rostad lök, sallad  69 kr 
Rostbiff, stepsallad, pepparrot, rostad lök, sallad 69 kr 

Skagenröra, sallad        69 kr 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SÖTSAKER 

Sirapssnitt        15 kr 
Kladdkaka, liten/stor      8/18 kr 
Chokladboll        20 kr 
Kanelbulle        18 kr 
Morotskaka        29 kr 
Blåbärsmuffin, mellan       25 kr 
Cheescake         30 kr 
Liten panna cotta med bärcoulis    12 kr 

Frukostsaker 

Frukostfralla ost/kalkon alt. ost, liten   18 kr 
Frukostfralla ost/kalkon alt. ost, mellan   25 kr 
Frukostjuice, färdigblandad i plastglas    12 kr 
Saltåkvarnjuice, olika smaker      29 kr 
Smoothie, yoghurt, bär i plastglas     29 kr 

För andra önskemål, ta kontakt med Delibruket  
08-580 00 890 
info@delibruket.se
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