Beställningsinformation och bordbokningar
Vid beställning ska följande info finnas:
•
•
•
•
•
•
•

Vad som ska beställas?
Antal
Upphämtning el levesras
Tid/dag
Referens
Telefoner
Fakturaadress

Beställningar gällande catering:
• Beställningar för enklare catering senast kl 13.00 dagen före
leverans.
Ex. fralla, bulle och kaffe.
• Tårtbeställningar 2 dagar före leverans innan 13:00
• Beställningar gällande sallader och större beställning bör vara inne
2 dagar innan. Glöm inte specialkost.
• Vid beställningar på sallader, wraps och matig macka samt till
sällskap på fler än 10 personer vänligen enas om ett alternativ
(specialkost borträknat).
• Vid kort varsel av beställning, kontakta restaurangen för kontroll
av leveransmöjlighet, bekräftelse krävs av restaurangen. Vi kan
alltid lösa något.
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Bordsbokningar:
• Från den 1 april tillkommer en kostnad på bordsbokningar på
10 kr per person

•

Inga Bordsbokningar mellan kl 11:45 -12:

Vid bordsbokning ska följande info finnas:
•
•
•
•
•

Dag/tid
Antal
Fakturauppgifter
Telefoner
Anmäl er ankomst i kassan

Avbokningsvillkor:
•
Avbokning för enklare catering som fikabeställningar sker 24
timmar innan leverans.
•

Avbokning på fler än 15 personer 3 dagar innan.

•
Avbokning vid större beställningar så som middagar och event
skall ske en vecka innan leverans.
•

Ändringar i din beställning ska göras senast 2 dagar innan.

Följ oss gärna på.
Instagram: tastearenastaden
Facebook: Taste by Nordrest Arenastaden
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Taste Arenastaden Cateringmeny
Frukost och fika
Kaffe
27:Fralla
35:Ost
Ost och skinka
Leverpastej
Kalkon och ost
Smoothie
37:Juice
25:Läsk/Loka
27:Bullar/Kondisbit
35:-/30:Fruktfat
27:- pp
Exotiskt Fruktfat
39:- pp
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Matiga mackor
98:Välj mellan Ciabatta/Baguette
Skagenröra
Rostbiff med potatissallad
Kyckling och curryröra
Salami och brieost

Wraps
92:-

Kyckling med grönsaker
Tonfisk och jalapenoröra sallad
Fetaost röra med grönsaker
Skagenröra
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Sallader
158:Vid beställning av sallad, välj en bas och ett protein. Sällskap
enas om gemensam bas och väljer sedan samma eller olika
protein.

Bas 1
Vattenmelon, fetaost, mynta, rödlök, napolitana, rostade
nötter.
Bas 2
Rödbetor, soltorkad tomat, kikärtor, calamata oliver,
örtmarinerad bulgur, napolitana
Bas 3
Pasta, majs, napolitana, ost, linser
Protein
Kyckling, Halloumi, Varmrökt lax, Räkor
Bröd, smör och dressing ingår i samtliga sallader.
Alt.
Traditionell Caesarsallad med kyckling samt
vitlöksbröd
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Taste´s Delitallrik
165:Kallskuret, potatissallad, paj, fisk och skaldjur mm

PokeBowl
165:-

Sojamarinerad lax med avokado, mungbönor, sötsurt ris, kål,
picklad rödlök, mango, srirachadressing och furrikake
Går att få vegetarisk och även veganskt.

Vi kan även erbjuda
Snittar
45/ 55:- st
Kanapéer
55/ 60:- st
Smörgåstårta
119:-/biten
Landgångar
99:-/st
Tveka inte att höra av dig om vårt grundutbud inte är tillräckligt!
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Tårta
Mangomoussetårta 47kr/bit
(10 bitar)
Passionsmoussetårta 47kr/bit
(10 bitar)
White Lady 47kr/bit
(12 bitar)
Halloncheesecake 47kr/bit
(10 bitar)
Princesstårta 47kr/bit
(10,12,16,20 bitar)
Frukttårta 47kr/bit
(10,12,16,20 bitar)
Gräddblåbärstårta 47kr/bit
(10,12,16,20 bitar)
Chokladgräddtårta 47kr/bit
(10,12,16,20 bitar)
Chokladmoussetårta 47kr/bit
(10 bitar)
Schwarzwaldtårta 47kr/bit
(8, 12 bitar)
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Bufféer
5 dagars framförhållning på bufféer och till minst 10 personer

Taste:
Chilibakat Kycklingbröst med asiatiskvinigrett
Örtrullad Gravlax med senapsmarinerad gurka
Grillade grönsaker och rostad fetaost
Quinoasallad med citrondressing
Sojaböns”hummus”
Smaksatt Färskost
Nybakt Bröd med olivtappernad
Fruktfat
290:- per person
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Italienskbuffé:
Panzanellasallad
Tomat och Mozzarellasallad
Mortadella
Salami Milano/Pepparsalami
Parmaskinka
Oliver med soltorkade tomater
Aubergine serveras med tomater och parmesan
Pestobakad kyckling
Gorgonzola, tallegio, kex och frukt
Fruktfat
Pris ex moms 335 kr
Går att köpa till Tiramisu
65:- pp
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Kvällsmeny
Förrätt
Kräftskagen med picklad rödlök serveras på dansktrågbröd
Asiatisk råbiff med pepparrot och sesam med en krämig misomajonnäs
Råraka med tångkaviar, vispad creme raîche serveras med picklad rödlök

Varmrätt
Rimmad torskrygg med havskräftsbuljong med rotselleri fondant.
Bakad röding med champagnesmörsås serveras med rostad
jordärtskocka.
Lammrygg med portvinssås, krispig svartkål och kantareller.
Sotad majskyckling med madeirasås, härliga gulbeta och grillad
spetskål.
Bakad rotselleri med brynt smör, svamp, citronkräm med
hasselnötskross

Dessert
Creme brûlée
Browne med chokladganache serveras med kanderade nötter

Tveka inte att höra av dig om vårt grundutbud inte är tillräckligt!
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