
Cateringmenu / September 2021

VIGTIGT! Læs dette, før du bestiller:

Bestilling og betaling:
Benyt altid først bestillingsformularen på vores hjemmeside: http://smagnu.dk/bestilling/
Bestillingen skal ske senest 3 arbejdsdage, inden selve dagen, hvor maden ønskes. 
Betaling via fremsendt faktura samt EAN er muligt, dog udføres bestillinger først ved modtaget
betaling og med min. 3 hverdages varsel.
Ved afhentning betales med dankort eller kontant ved selve afhentningen.

Min. antal ved bestilling af catering er 15 kuverter.

Anretning:
Alle menuer er anrettet og serveringsklar i engangsemballage ved afhentning/levering.

Levering og afhentning:
Levering i københavn: 500,- (levering udenfor københavn, ektra tillæg)
Afhentning kan foregå i vores butik Fælledvej 25, 2200 Kbh N fra kl. 11.00



Cateringmenu / september 2021

Salatbuffet #2
Vælg 5 forskellige lækre
sæsonbestemte salater.

Hertil følger;
Hel bagt laks smurt med
goma dressing og toppet

med med ristet sesam, frisk dild 
og bønnespirer.

Grillede kyllingefileter vendt 
med spinatpesto, feta, soltørret 

tomat og frisk kørvel.

Grøn ærtepuré. 
Sød kartoffelpuré.

Grove flutes.

175,- pr. kuvert

Salatbuffet #1
Vælg 4 forskellige lækre
sæsonbestemte salater.

Hertil følger;
Hjemmelavede okse

frikadeller med quinoa
og rødbede.

Grøn ærtepuré.
Rødbedehummus.

Grove flutes.

125,- pr. kuvert

Grill salatbuffet
Vælg 4 forskellige lækre
sæsonbestemte salater.

Hertil følger;
Oksetesteaks skåret af filet

og marineret i rosmarin,
hvidløg og citron.

Kyllingebryster marineret i
spinatpesto.

Ærtepuré.
Rødbedehummus.

(Bemærk at kødet i denne
menu leveres fersk/marineret

og grilles af kunden selv)

195 kr. pr. kuvert

Bland-selv salatbuffet
Bland selv salater som tilbehør

til din salatbuffet.

4 forskellige, inkl. grove
flutes – 55 kr.pr. kuvert

+ 2 valgfrie specialiteter
– 15 kr. pr. kuvert



Salatmenu / september 2021

GF - Glutenfri  //  LF - Laktosefri  //  PB - Plantebaseret   //  V - Vegetarisk 

Broccolisalat med grillede porre, squash, ristede kerner, lola rosa, brombær & appelsin dressing  //  GF, LF, PB, V

Speltsalat med lilla spidskål, grillede gule gulerødder tranebær, feta & senneps dressing  //  V
 

Tomatsalat med grønne bønner, spinat, blommer & grøn pesto dressing  //  GF, LF, PB, V

Lilla spidskålssalat med blomkål, tang, chili, thai basilikum & miso dressing  //  GF, LF, PB, V

Kikærtesalat med tomat, syltede rødløg, grønkål, grøn & tahin yoghurt dressing  //  GF, V

Bolsjebede salat med spidskål, blommer, ristede græskar kerner, persille, dild & citron dressing  //  GF, LF, PB, V 

Kartoffelsalat med svampe, radiser, grønkål & yoghurt/mayo dressing  //  GF, V 

Quinoasalat med rødkål, tørrede abrikoser, æbler, blomkål, & appelsin dressing  //  GF, LF, PB, V

Tun salat med hytteost, majs, skyr, chili, persille, dild, rødløg, squash, gulerod og citron  //  GF

Pastasalat med kylling, peberfrugt, rucola, pesto og tomattapenade


