Catering, konferens och
evenemang
2019

Kontakta oss om du vill
ha hjälp med att planera
ett arrangemang - vi har
lösningar för alla tillfällen

Kostservice har erfarenhet och resurser att arrangera allt från stora evenemang på
flera hundra deltagare till små möten och sammankomster. Vi har personal, lokaler, mat, utrustning och allt annat för att ditt arrangemang ska bli lyckat. Tveka inte
att kontakta oss om du har speciella önskemål eller vill ha en träff för att diskutera
fram ett upplägg? Kanske vill du anpassa menyn eller ha en offert?
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Smörgås & dryck

Lunch & sallad

Smörgåsar

Dagens lunch

En god smörgås passar lika bra till frukostmötet som eftermiddagsfikat. Baguetterna gräddas i vårt egna bageri.

Dagens rätt inklusive råkost, smör, bröd, dryck och kaffe.
För aktuell meny se www.kostsamverkan.se.

Baguettesnitt med ost..................................... 26:Baguettesnitt med skinka . . ............................. 26:Baguettesnitt med ost & skinka. . .................... 30:-

Dagens med dukning (15-50 pers.).....................135:Samma mat som i matsalen serveras lite avskilt på
stämningsfullt dukade bord. Inklusive råkost, smör, bröd,
dryck och kaffe.

Baguette med skagenröra. . ............................. 42:Baguette med ost & skinka ............................ 42:Tekaka med ost ............................................. 26:Tekaka med skinka .. ...................................... 26:Grovt bröd med ost . . ..................................... 26:Grovt bröd med skinka ................................. 26:Grovt bröd med ost & skinka ........................ 26:-

Dagens lunch levererad (min. 4 pers.) ............... 110:Samma mat som i matsalen, vid akutbeställning kan
den vara annan än på menyn. Inklusive råkost, smör,
bröd, dryck och kaffe.
Dagens lunch med självtag på Höjdpunkten ......83:Inklusive råkost, smör, bröd, dryck och kaffe.

Beställning av smörgåsar eller dryck måste göras senast kl. 12.00 dagen före leverans.

Räksmörgås................................................... 55:-
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fr.

55:-

83:-

Sallad
Sallad i engångsförpackning������������������������ 65:Sallad inkl. bröd, smör och kaffe ����������������� 85:-

Dryck
Kaffe/Te.. .......................................................
Choklad.. .......................................................
Mineralvatten................................................
Läsk..............................................................
Lättöl............................................................
Cider 1 l........................................................
Apelsinjuice.. .................................................
Äppeljuice.....................................................
Smoothie.......................................................

16:16:10:16:16:30:20:20:25:-

Välj mellan smakerna:
Kyckling & mozzarella (pasta)
Ost & skinka (matvete, bulgur & ärtor)
Pastrami (pasta)
Falafel (quinoa)
Rostbiff (matveta, bulgur & ärtor)
Tonfisk (quinoa)
Räkor (pasta)
Ceasar (grönsallad)
Dressing som ingår:
Rhode Island ..........Vinigrette .............. Ceasar
Curry lime ...................................Fransk vitlök

5

Beställning av dagens lunch måste göras senast kl. 12.00 dagen före leverans. OBS Beställning av sallad måste göras senast kl.12.00 två dagar före leverans.
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Buffé & mingelfat

Smörgåstårta

Buffé

Smörgåstårta

Välj mellan lyxigt charkfat eller smakrik italiensk buffé. Priserna
visas per person. Minsta beställning 6 personer.

Smörgåstårta passar bra till de flesta tillställningar. Välj
mellan 8, 12 eller 16 bitar. Priset visas per bit.

Charkfat med potatisgratäng........................150:Inklusive smör och bröd

Ost- och skinktårta....................................... 49:-.
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Räktårta........................................................ 49:Charkfat med potatissallad...........................150:Inklusive smör och bröd

Beställning av smörgåstårta, buffé- eller mingelfat måste göras senast kl. 12.00 två dagar före leverans.

Italienskt charkfat med potatisgratäng.. ........150:Inklusive smör och bröd
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Italienskt charkfat med potatissallad............150:Inklusive smör och bröd
Pastasallad med pesto.................................. +15:Byt ut potatisgratängen eller potatissalladen mot en god
pestopasta. Passar extra bra till den italienska buffen.

Mingelfat
Välj mellan tre olika sorters mingelfat. Priserna visas per person.
Minsta beställning 6 personer.

Lax- och räktårta........................................... 59:Vegetarisk..................................................... 59:-

Vi hjälper gärna till!
Vill ni träffas hos oss eller på annan plats? Behöver
ni hjälp eller fixar själva? Vi inom Kostservice
genomför flera små och stora evenemang under
året och delar gärna med oss av vår erfarenhet. Så
tveka inte att ta kontakt med oss för att få hjälp
eller ställa frågor
Maila dina frågor på catering@kostsamverkan.se

Mingelfat 1................................................... 45:-.
Lax- och pepparrotsrulle
Kavring med renmousse & lingon
Paté med rödlökscumberlandsås och cornichons
Mingelfat 2................................................... 45:-.
Lindad färsk dadel med kallrökt skinka
Salamiknyte med fetaoströra
Crustad med räk- och parmesanröra
Mingelfat 3................................................... 45:-.
Västerbottenbit med stenbitsrom
Ädelostkvadrat
Skaldjurstartelette

45:per.pers.
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Kaffebröd & desserter

Afternoon tea

Kaffebröd

Afternoon tea..................................................95:-

Godbit. . ......................................................... 15:-

Vårt populära afternoon tea-paket innehåller godsaker som
nybakade scones, smör, marmelad, ost och chokladpraliner.
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Kanelbulle..................................................... 15:Scones med smör, ost och två sorters marmelad...
Wienerbröd................................................... 15:Choklad- och hallonmousse ............................... .
Morotskaka................................................... 17:Chokladkaka lingon ... .......................................
Muffins......................................................... 15:Hallonmuffins.....................................................

Beställning av kaffebröd, desserter eller afternoon tea måste göras senast kl. 12.00 dagen före leverans.

Mazarin. . ....................................................... 15:-
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Drömkaka..........................................................
Tårta ............................................................ 35:Priset visas per bit. Välj mellan 8, 12 eller 16 bitar

Bondkaka............................................................

Prinsesstårta .. .....................................................
Carl Gustaf-tårta ................................................
Gräddtårta .........................................................

Chokladpraliner med papper...............................

15:-

Kaffe/Te ..............................................................

95:per.pers.

Desserter
Chokladkaka lingon . . .................................... 15:Hallon- och vaniljmousse . . ............................ 15:Choklad- och hallonmousse .......................... 15:Äppelpaj med vaniljvisp . . .............................. 35:Frukt (serveras i styck).................................... 8:Liten chokladbit.............................................. 7:-
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Julsortiment
Jultallrik med småvarmt ........179:Njut av vår traditionella jultallrik med småvarmt under lunchen.
Inlagd sill....................................................
Senapssill .....................................................
Skivad kall potatis ..................................................
Gravad lax med gravlaxsås ....................................
Ägg med majonäs och räka ...................................
Julskinka med grov senap ...............................
Köttbullar med rödbetssallad ..........................
Brieost ........................................................
Vindruvor ....................................................
Vinterkålssallad .............................................
Onsalakorv...................................................
Vörtbröd med smör ........................................
Vinterkålssallad ..............................................
Onsalakorv ..................................................
Vörtbröd med smör .......................................
Småvarmt
Potatis (ingår ej i kall tallrik) ...........................
Prinskorv .....................................................
Janssons frestelse ...........................................

Jultallrik ..........................................149:Inlagd sill .................................................................
Senapssill ..................................................................
Skivad kall potatis ....................................................
Gravad lax med gravlaxsås ......................................
Ägg med majonäs och räka ......................................
Julskinka med grov senap ........................................
Köttbullar med rödbetssallad ..................................
Brieost ......................................................................
Vindruvor .................................................................
Vinterkålssallad ........................................................
Onsalakorv ...............................................................
Vörtbröd med smör .................................................

Beställningsvillkor
Smörgåsar
Julevört med julskinka & senap .................26:Julbaguette med köttbullar, ost & julskinka ..42:-

Julgröt

Priser		

Alla priser i den här broschyren är exkl. moms.

Beställningstid

Beställning ska vara inskickad senast kl. 12.00 1-2 dagar före leverans beroende på
vara. Se de gröna flikarna på kanten av sidorna för exakt tid på respektive produkt.		

			

Julgröt med julevört.................................79:Vår julgröt serveras med socker, kanel och mjölk. Till
detta serverar vi julevört med julskinka och senap
samt julmust.

			
Är tiden knapp och sista beställningstid har varit ber vi dig ta kotakt med oss via 		
			
telefon. Kanske kan vi lösa det ändå? Pris för sen leverans är 95:- extra för att täcka
			merkostnaden i hanteringen

Kaffebröd

			
			

Lussekatt ..............................................15:Pepparkakshjärta (stort) .........................6:-

Godis
Chokladask Aladdin ...............................110:Chokladask Paradis ................................110:Lösviktsgodis i skål ...........................119 :-/kg
Twistpåse ..............................................35:Chokladtomte stor ..................................12:Julenisse stor ..........................................7:Julenisse påse ........................................15:-

Dessert
Vanilj- och lingonpannacotta .........................35:Vanilj- och pepparkakspannacotta .................35:Kladdig chokladkaka med glöggrädde............35:-

Dryck
Kolsyrat vatten ......................................10:Julmust .................................................16:Lättöl ....................................................16:Cider 1 l ................................................30:Kaffe, te, choklad ..................................16:-

OBS! Vårt julsortiment serveras under december.

Portioner

Våra portioner är normalstora och följer livsmedelsverkets rekommendationer. Är
ni dock ett gäng storätare kan det vara en god idé att beställa några extra portioner.
Rådgör gärna med oss på Kostservice för bästa upplevelse.

Transport

Transport inom Västmanlands sjukhus Västerås ingår i priset vid beställningar över
300 kr. För mindre beställningar utgår en leveransavgift på 75:-. Till övriga delar i 		
Västerås kostar det 150:-/leverans. För transporter utanför Västerås, begär offert.

			
			

Leverans

Vi levererar din beställning till önskad plats och lokal. Leveransen kommer senast 		
			
den tid ni bokat. Tänk på att ni tar leveranstid lite före ni ska äta om ni vill ha lite tid
			
att förbered ex. en dukning. Efter avslutat möte hämtar vi tillbaka returen från 		
			samma ställe.

			
			
			
			

Sortiment

Vissa delar av sortimentet kan komma att ändras under säsongen. Vi reserverar oss
			
för eventuell slutförsäljning och att vissa produkter utgått hos leverantör. Håll utkik
			
på vår hemsida för senast uppdaterade catering- och konferensbroschyren samt 		
			aktuella erbjudanden.

Egna önskemål

Mingel, eget tema, fest, aktivitet eller bara någon fråga? Kontakta oss på Kostservice
så hjälper vi dig att hitta en bra lösning.

Avbokning

Eventuell avbokning ska göras senast samma tid som är minst möjliga beställnings		
tid, annars debiteras full kostnad.
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Tänk på! Plocka ihop din beställning efter avslutat möte och placera tillbaka allt i 		
leveransvagnen/backen. Ställ sedan det ihopplockade materialet utanför möteslo-		
kalen för att göra plats för nästa grupp som bokat. Dessutom underlättar det 		
returerna från oss och vi slipper störa möte som pågår.
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Så här beställer du
Beställ via vår hemsida
www.kostsamverkan.se/catering

Frågor och önskemål
Ring oss för personlig service
Tel: 021-173148

Avhämtning
Knutpunkten ing.17
Västmanlands sjukhus Västerås

Besök oss på www.kostsamverkan.se/catering

