CATERINGMENY FÖR LEVERANS TILL ÄLVRUMMET
Upplagt på fat och eller annat lämpligt kärl med uppläggningsbestick. Engångsartiklar och
servetter ingår om så önskas. Beställning önskas senast 2 vardagar före leveransdag.
Frukost
Small
Ekologiskt kaffe/te, Surdegsbaguette med grönsaker, ost & skinka,
Apelsinjuice från Brämhults
Medium
Ekologiskt kaffe/te, Surdegsbaguette med grönsaker, ost & skinka
Apelsinjuice från Brämhults, Wapnöyoghurt med bär- & nötmüsli
Large
Ekologiskt kaffe/te, Surdegsbaguette med grönsaker, ost & skinka,
Apelsinjuice från Brämhults, Wapnöyoghurt med bär- & nötmüsli
pain au chocolate

64kr

74kr

84kr

Dryck
tillbehör såsom socker, mjölk och servetter samt engångsartiklar såsom
muggar/glas och omrörningspinnar ingår
Ekologiskt kaffe / Te i utlåningstermos
Läsk, lättöl eller mineralvatten

22kr
14kr/33cl

”Måndagssnack”
Ekologiskt kaffe/te, ½ fralla med ost eller kökets val av kaka

30kr

Frallor & matiga wraps
1/1 fralla med ost eller skinka och grönsaker
1/1 fralla avocado, groddar, tomat, rödlök
Veggie wrap – Bönsalsa, picklad gurka, koriander, sojamajonnäs, romansallad
Fish wrap – Räkröra, äpple, pepparrot, dill, romansallad
Meat wrap – Kyckling, rostad majscrème, romansallad

25kr
30kr
80kr
80kr
80kr

Smått & gott
Smoothie banan & jordgubb 20cl
Smoothie mango & passion 20cl
Wapnö vaniljyoghurt med bär & rostad nötmüsli 250gr
Filmjölk från Wapnö med rostad nötmüsli 250gr
Powerbar pumpa & physalis 80gr
Powerbar choklad & nötter 80gr
Raw food boll

25kr
25kr
22kr
18kr
24kr
26kr
21kr

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället.
Chalmers Konferens & Restauranger
bokninglindholmen@chalmerskonferens.se +46 31-772 39 50
www.chalmerskonferens.se

Ekologisk frukt (1,5st/person) banan, äpple eller päron

13kr

Smågodis i skål (60 g)

20kr

Energikick (ett val av)
Fruktsallad
Rawfood kaka
Raw juice

39kr

Sallad
Inklusive vår dagsfärska foccacia, dressing, smör & dryck samt kaffe

Dagens sallad från L´s Kitchen
Räkor, pesto, kronärtskocka, pasta, grönsallad
Rödbetor, ädelost, quinoa, rostade solrosfrön, grönsallad
Caesarsallad: kyckling, bacon, grana padano, brödkrutonger

82kr
82kr
82kr
82kr

Kall lunch
Inklusive vår dagsfärska foccacia, smör, sallad & dryck, samt kaffe

99kr

Rostbiff, sticklök, bönor, potatissallad & senapscréme
Poké bowl
Inklusive vår dagsfärska foccacia, smör & dryck, samt kaffe

99kr

Sojamarinerad lax, sushi ris, rödkål, sjögräs, grönsallad, picklad gurka,
sockerärtor, rostade frön, srirachadressing
Sojamarinerad tofu, sushi ris, rödkål, sjögräs, grönsallad, picklad gurka,
sockerärtor, rostade frön, srirachadressing
Något till kaffet
Kanelbulle
Chokladboll
Hembakad mjuk kaka
Muffins
Wienerbröd
Småkaka
Ekologisk frukt
Chokladtryffel ”Valrhona Manjari”
Semla (vid säsong)

20kr
18kr
22kr
22kr
22kr
7kr
9kr
13kr
22kr

Leveransavgifter
Inom Lindholmspiren samt Chalmers Lindholmen vardagar 08:00-18:00
Inom Lindholmspiren samt Chalmers Lindholmen övrig tid

leverans ingår
250kr

Information
Beställning önskas senast 2 vardagar före önskat avhämtnings- eller leveransdatum.
Önskas utlämning av beställda artiklar sker detta i Café C, mellan 08:00-17:00, måndag-fredag
Hyra av glas, porslin, linne och övriga utensilier debiteras enligt separat prislista, mot förfrågan.
Övriga menyförslag lämnas på separat offert, mot förfrågan.

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället.
Chalmers Konferens & Restauranger
bokninglindholmen@chalmerskonferens.se +46 31-772 39 50
www.chalmerskonferens.se

