
CATERINGMENY 
SITTNINGSPAKET 1
305:- kr (förrätt, varmrätt, efterrätt)
I ditt val ingår två dryck* till maten av samma enhet
per person. Önskar ni endast matpaketet blir kostnaden
235:- per person

EXTRA

FÖRRÄTT DRYCK

KONTAKT

VARMRÄTT

Toast skagen på kavring
Serveras med pepparrot och
syrad rödlök

För mer information kontakta
Emma Ericsson
bokning@hg.se
0733-455 912

Alkoholfri öl/cider
 
Norrlands ljus eko  29 kr
Easy Rider   29 kr
Briska hallon/vinbär 29 kr

Läsk 33 cl (glasflaskor)

Coca-cola   20 kr
Coca-cola zero  20 kr
Sprite    20 kr
Loka naturell   20 kr
Loka citron   20 kr

Önskar ni att lägga till kaffe/te 
till er efterrätt? Detta kan ni göra
för 20 kr per person. 

Herrgårdskyckling
Serveras med saltbakad potatis,
smörslungade primörer,
senap- och dragonsås

EFTERRÄTT

Fudge brownie
Serveras med bärkompott
och vispad vaniljfraiche

Cateringen hämtas på plats (Ryds Herrgård). Maten hämtas varm (varmrätt), 
så att ni enkelt kan lägga upp maten direkt på tallrik. Tid för upphämtning av 
mat avtalas med bokningsansvarig. Detta gäller även tid för återlämning av 
värmeskåp samt köksutrustning.



CATERINGMENY 
SITTNINGSPAKET 2 (VEG/VEGAN)
305:- kr (förrätt, varmrätt, efterrätt)
I ditt val ingår två dryck* till maten av samma enhet
per person. Önskar ni endast matpaketet blir kostnaden
235:- per person

EXTRA

FÖRRÄTT DRYCK

KONTAKT

VARMRÄTT

Toast skogen på kavring
Serveras med pepparrot och
syrad rödlök

För mer information kontakta
Emma Ericsson
bokning@hg.se
0733-455 912

Alkoholfri öl/cider
 
Norrlands ljus eko  29 kr
Easy Rider   29 kr
Briska hallon/vinbär 29 kr

Läsk 33 cl (glasflaskor)

Coca-cola   20 kr
Coca-cola zero  20 kr
Sprite    20 kr
Loka naturell   20 kr
Loka citron   20 kr

Önskar ni att lägga till kaffe/te 
till er efterrätt? Detta kan ni göra
för 20 kr per person.

Blomkålsstek
Serveras med saltbakad potatis,
smörslungade primörer,
senap- och dragonsås

EFTERRÄTT

Fudge brownie
Serveras med bärkompott
och vispad vaniljfraiche 

Cateringen hämtas på plats (Ryds Herrgård). Maten hämtas varm (varmrätt), 
så att ni enkelt kan lägga upp maten direkt på tallrik. Tid för upphämtning av 
mat avtalas med bokningsansvarig. Detta gäller även tid för återlämning av 
värmeskåp samt köksutrustning.



CATERINGMENY
MIDDAG
Utkörningsavgift tillkommer med 300 kr.

Allergilista som vi 
tar hänsyn till

Då vi arbetar med samtliga ovanstående råvaror kan det förekomma spår

 
av allergenen.

Vi kan därför inte heller tillgodose om din allergi är luftburen.

 

o Spannmål, som innehåller gluten - säga vete, råg, korn, havre,  
spelt (dinkel), khorasanvete, eller korsningar mellan dem

o Kräftdjur
o Ägg
o Fisk
o Jordnötter
o Sojabönor
o Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos)
o Nötter -  mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt,  

pekannöt, paranöt, pistaschmandel, makadamianöt/Queenslandsnöt
o Selleri
o Senap
o Sesamfrön
o Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 

10 mg/liter
o Lupin
o Blötdjur - snäckor, musslor och bläckfisk
o Vegan
o Vegetarian
o Pescetarian
o Fläsk
o Baljväxter - soja,ärtor,bönor,kikärtor,linser,haricot verts,bondbönor,sockerärtor
o Sojaprotein
o Kärnfrukt - äpple, päron, jordgubbe, nypon, ananas, smultron
o Stenfrukt - persika, aprikos, körsbär/biggaråer, mango, kokosnöt, nektarin, 

mandel, plommon

Om en allergi inte finns med på vår lista kräver vi ett intyg som kan
styrka allergin, därefter tar vi givetvis hänsyn till den.

Om inget intyg kan uppvisas tillkommer en extra kostnad 
på 150 kr om allergin ska tillgodoses.


