Catering
- Sommaren 2021 -

Beställ på: 044-106200. Telefontider: Tis-Lör från 11:00
20210701

Catering
I över 30 år har vi jobbat med catering och skaffat oss gedigna erfarenheter.
Vi levererar allt ifrån enkla bufféer till helhetslösningar av stora event som kan vara i flera
dagar. Vi hjälper till med allt från mat, drycker, tält, byggnad av stora produktionskök,
musik, annan underhållning etc.
Här hittar ni olika färdiga förslag på allt från tilltugg och bufféer till olika desserter.
Vår specialitet är att skräddarsy just ditt arrangemang.
Tveka inte att slå en signal eller skicka ett mail, så sätter vi tillsammans ihop något som
passar just er.

Sommarfest
Ni hittar allt från tilltuggspaket till hela bufféer och desserter. Allt levereras i engångsmaterial eller på porslin för en mindre extrakostnad.
Vi tar givetvis hänsyn till olika intoleranser och dieter när ni beställer hos oss, alla på
festen skall ju bli mätta och belåtna.
Beställ i tid för att vara garanterad leverans.

Köp i lösvikt till fest eller grill
Förutom olika kassar så hittar ni många produkter som kan köpas i lösvikt i ”Butiken”.
Vi säljer bland annat vår uppskattade matjessill, lagrad lokal ost och ett stort utbud goda
korvar som kan läggas på grillen framåt kvällen/natten.
www.kippers.se/kippers-butik/

Kontakt
Telefon
044-106200
E-post
info@kippers.se

Tilltugg & Snacks

						

Plocket

Enkelt och salt, perfekt att plocka ifrån innan maten.

79,- person

Syrad och rökt korv
24 månaders lagrad prästost
Marinerade oliver och blomkapris
Fräscha grönsaker med dill och citrondip

Chips & Dipp

Festligt och enkelt

89,- person

Individuella 40g påsar med krispiga och salta lantchips
Tillhörande burk med vår lyxiga löjromsdip med rödlök och dill

Snackspåsen

Snygg brun papperspåse med individuella portioner i varje, enkelt att
dela ut till gästerna vid ankomst.

Räktårta på kavringsbotten toppad med stenbitsrom
Honungsmelon och lufttorkad skinka
Röra på varmrökt lax med surdegscrostini
Servett och trägaffel

129,- person

Bufféer

Lilla buffén

Kött och potatis, en skånsk minibuffé

195,- person

Helstekt kalvytterfilé, serveras rosa i tunna skivor.
(150g per person)
Klargravad potatissallad med kapris och lök,
alternativt
en krämig potatisgratäng som värms av kunden
Kallslagen bearnaise med smak av dragon
Husets barbecuesås med chili och honung
Fräsch blandsallad med sommarens grönsaker

Den enkla sommarbuffén

Mindre antal rätter men otroligt god.

245,- person

Ört och vitlöksmarinerade kycklinglår, rostade gyllene i ugnen
Laxfilé bakad i ugn med ett täcke av ramslök och panko
Klargravad potatissallad med kapris och lök,
alternativt
en krämig potatisgratäng som värms av kunden
Kippers goda vitlökssås
Husets barbecuesås med chili och honung
Krispig sallad med sommarens primörer, serveras med Kippers goda örtvinaigrette
Surdegsbröd med smör och flingsalt

Bufféer

Klassiska buffén

365,- person

Några av våra klassiker, en väldigt uppskattad buffé

Somrig matjestårta garnerad med finhackad gräslök och handpillade räkor
Dill- och fänkålsgravad lax med vår variant av hovmästarsås, dillmarmelad
Marinerad mör kalvrygg stekt rosa och tunt skivad, serveras med vår
kallslagna ”bearnaise”
Färskpotatissallad med crème fraiche, kapris och finstrimlad purjolök
Rostad blomkålssallad med fransk senap, körsbärstomater och babyspenat
Krispig sallad med Kippers goda örtvinaigrette
Surdegsbröd med lagrad ost & smör

Stora plockbuffén

Buffén med det lilla extra.

495,- person

Marinerad och lågtemperaturstekt hängmörad ryggbiff
Skagenröra på handskalade räkor med rostade bruschettas
Laxtartar med smak av dijon, kapris och dill
Grillad grön sparris med pinjenötter och parmesan
Stor charkbricka med olika typer av luftorkat kött i form av skinkor, salamis
och korvar, olika inalgda grönsaker och tillbehör
Ugnsrostade rödbetor med getostdressing, kanderade valnötter och ruccola
Färskpotatissallad med creme fraiche, kapris och finstrimlad purjolök
Ett urval av husets utvalda såser och dippor
Surdegsbröd med oströra & smör

Desserter

Portionsdesserter

65,- stycket

Lagom stora, som en söt avslutning, serveras i ett snyggt engångsglas.

Vaniljpannacotta toppad med en rabarber och fläderkompott
Lemoncurd serverad med rårörda jordgubbar och italiensk maräng
Mörk chokladkaka toppad med en crème på nougat och färskost

”Jag kan inte bestämma mig”
Det är okey att vara ambivalent, lösningen finns här.

Alla tre desserterna i snäppet mindre format, då kan man äta en av varje

175,- person

