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Smörgåsmeny 
Snittar
Rostbiff, remoulad och lök    25 kr 
Ägg och sill      25 kr 
Ägg och räkor      30 kr 
Ägg, lax och pepparrot     30 kr 
Ost       25 kr 
Skinka eller kalkon med fruktsallad   25 kr 

Baguetter 
Köttbullar med rödbetssallad    45 kr 
Räkor med ägg och majonäs   55 kr 
Två sorters ost      45 kr 
Ost och skinka      45 kr 
Ost och kalkon     45 kr
Hummus och avokado (vegansk)   50 kr

Smörgåsar 
Räkor, ägg och majonäs     70 kr 
Ägg och anjovis      60 kr 
Rökt lax med pepparrotsvisp    65 kr 
Rostbiff med remoulad, lök och pepparrot   65 kr 
Leverpastej med bacon     55 kr 
Skinka med fruktsallad    55 kr 
Kalkon med fruktsallad     60 kr 
Brie och soltorkad tomat    50 kr 
Två sorters ost      50 kr 
Getost, honung och valnöt   70 kr
Hummus och avokado (vegansk)   50 kr
I alla baguetter och smörgåsar ingår sallad och grönsaker efter smak och säsong.

Landgångar
Ägg, räkor, rostbiff, skinka, leverpastej, ost  60 kr 
3 sorters ost, frukt och grönt    75 kr
2 sorters ost, ägg, tomat, lök, frukt och grönt 60 kr 
Rostbiff, remoulad, lök, kalkon, mimosasallad, 
leverpastej, skinka och två sorters ost  80 kr
  
Smörgåstårtor 
Leverpastej, räksallad och pepparrotsgrädde med skinka
Lax och räkor 
Vegetarisk           6 personer 400 kr 
Vegansk         10 personer 520 kr 



Sallad med dressing, bröd och smör

Laxsallad     95 kr
med sesam och couscous

Kycklingsallad    85 kr
med bacon, soltorkade tomater, purjolök och ruccola

Italiensk pastasallad   90 kr
med parmaskinka, mozarella, oliver och soltorkade 
tomater

Ost- och skinksallad   80 kr
med ärtor, parmesan och rödlök

Grekisk fetaostsallad  65 kr
med rödlök, kapris, oliver och soltorkade tomater

Kallskuret minst 10 personer

Klassikern    Per person 170 kr
Rostbiff. Kassler. Skinka. Potatissallad. Marinerade kyck-
lingben. Två sorters ost med frukt och paprika. Hem-
bakat bröd och smör.

Delikatessen    Per person 175 kr
Parmaskinka med ruccola och melon. Oliver. Rökta 
laxrullader med färskost. Marinerade kycklinglår. Ört-
kryddat kalkonbröst. Potatissallad. Hembakat bröd och 
smör.

Lyxfatet     Per person 175 kr
Kallrökt lax med paprika och ruccolasallad. Sweet chili-
marinerade räkor. Örtkryddad pastasallad. Två sorters ost 
med frukt och paprika. Hembakat bröd och smör.

Paj med sallad, dressing, bröd och smör

Köttfärspaj            65 kr

Ädelost- och broccolipaj  65 kr

Skaldjurspaj            85 kr

Kycklingpaj            65 kr



Buffé minst 10 personer

Lyxig Buffé
Limegravad lax med basilikacreme. Chili- och vitlök-
sräkor. Ingefärsmarinerade kycklingspett. Svartpep-
parglaserad oxfilé med parmesan. Potatis- och avo-
kadosallad. Pastasallad med fetaost och soltorkade 
tomater. Grönsallad. Ostfat med bavaria blue, brieost, 
paprika och vindruvor. Hembakat bröd, kex och smör.

Per person 250 kr

Vegetarisk buffé
Potatis- och avokadosallad. Pastasallad med fetaost 
och soltorkade tomater. Grönsallad. Marinerad auber-
gin. Fyllda grillade tomater. Minipajer med fetaost och 
spenat. Marinerade stora vita bönor. Ostfat med ba-
varia blue, brieost, paprika och vindruvor. Hembakat 
bröd, kex och smör.

Per person 210 kr

Italiensk buffé
Rökta laxrullader med sweet chilicréme. Salami. 
Mortadella. Parmaskinka med melon. Marinerade 
kycklingben med pesto. Champinjoner och morötter 
med vitlök. Pastasallad med räkor. Blandad ruccolas-
allad med färska grönsaker. Ostfat med bavaria blue, 
brieost, paprika och vindruvor. Hembakat bröd, kex 
och smör.

Per person 250 kr

Traditionell buffé
Marinerade kalkonbröst med sparris och ärtor. 
Rostbiff med pickles och rostad lök. Räksallad. Rökta 
laxrullader med sweet chilicréme. Potatissallad. Ostfat 
med bavaria blue, brieost, paprika och vindruvor. 
Hembakat bröd, kex och smör.

Per person 215 kr

Dagens lunch

Traditionell husmanskost    70 kr

Vi erbjuder lunch för avhämtning vardagar mellan 
11.30 och 13.30. För återkommande lunchgäster 
kan vi ordna specialerbjudanden och leverans. Vi vill 
också gärna samarbeta med institutioner och arbet-
splatser för regelbunden lunchleverans.

Aktuell meny finns på 
www.creativagemenskapen.com/catering

Leverans
Inom Malmö stad          150 kr



Dessert pris gäller vid köp av minst 15 portioner

Tiramisu         
Italiensk klassiker med amarettolikör 
och mascarpone           Per person 55 kr 
 

Lyxig chokladkaka   
med grädde                 Per person 35 kr

Pannacotta
med bär            Per person 35 kr

Ananaspaj
med grädde           Per person 25 kr

Bärpaj
med vaniljsås           Per person 25 kr

Tårta pris gäller vid köp av minst 15 portioner

Frukttårta
klassisk gräddtårta med frukt         Per person 35 kr

Cheesecake
med frusna bär           Per person 35 kr

Dajmtårta
med marängbotten och dajmfyllning     Per person 35 kr

desserter 
& bakverk



Matbröd

Dagens hembakta formbröd      20 kr

 

Bakverk

Kanelbullar
      10 stycken 100 kr
                  20 stycken 160 kr
                  30 stycken 210 kr

Småkakor
Kolasnittar, chokladsnittar och hallongrottor
  
                  20 stycken 100 kr
                  50 stycken 210 kr
                100 stycken 350 kr

 
Enkel bakelse           25 kr

Kaffe och Te

Hel kanna med kaffe/te 

(åtta koppar)             80 kr
Inkl mjölk och socker         + 20 kr
Inkl engångsmuggar, servetter mm       + 20 kr

Fruktfat

Dekorativt fruktfat
              Pris per person 35 kr

Leverens
Inom Malmö stad          150 kr
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