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Förrätter
Kalaskokets skaldjurstoast 
på späd sallad serveras med 
löjrom..................................................................95:-

Kalaskokets löjromstoast 
med klassiska tillbehör.................115:-

Tårta 
på rökt rådjur med
äppelchutney, pepparrot........85:-

  
Jordärtsskocksoppa 
med friterade rotfrukter och 
tryffelemulsion..........................................79:-

Varmrätter

Varmrökt lax 
serveras med klar potatissallad 
och skaldjurscrème.......................185:-

Rödtungsrullader 
med sandefjordsås smaksatt 
med rökta räkor serveras 
med potatispuré................................175:-

Svensk kyckling 
med rostad vitlökssås och 
potatisgratäng smaksatt med 
chèvreost...................................................175:-

Kalvytterfilé 
med cidersås serveras med 
sötpotatis och sidfläskragu 
samt brässerade smålökar...205:-

Oxfilé 
med Rotfrukts pommes Anna 
på palsternacka serveras med 
kalvsky smaksatt med tryffel 
och timjan................................................255:-

A la carte

Kardanvägen 37, Trollhättan
Tel 0520-758 83. E-post info@kalaskoket.se

kalaskoket.se

Ett samtal – vi fixar resten!
Mat & Möten

Desserter
Bananpannacotta 
serveras med salt kolasås...........65:-

Chokladmousse 
smaksatt med Kahlua serveras 
med syrliga hallonband..............85:-

Bakad cheesecake 
smaksatt med blåbär och 
vitchoklad serveras med 
honeycrunch............................................75:-

Tre små tryfflar 
av olika smak............................................45:-

• Catering för alla tillfällen

• Student, bröllop, dop, minnesstund, fest

• Konferenser

• Brett utbud av föreläsningar

• Teambuildningar & Aktiviteter

• Event-Kickoff

• Helhetslösningar till ditt event

Boka ert 

företagsabbonemang 

för utkörning av luncher.

Smidigt & Bekvämt!



Hembakade 
Pajer
Finns i 5/10/15/20-bitars.

Pris per bit från................................................65:-
- Rökt lax
- Köttfärs
- Skinka & ost 
- Kyckling & purjolök
- Champinjon & paprika
- Bacon & broccoli
- Västerbottenost
Alla pajer levereras med plocksallad 
och dressing.

Smörgåstårtor
Finns i 5/10/15/20-bitars. 

Pris per bit från................................................65:-
- Brieost, skinka
- Skinka, ost, räkor
- Lax, räkor
- Italiensk med parmaskinka,   
 pesto, ruccola
- Lyx, lax och skaldjur 

Klassisk 
Landgång...................125:-

Kalaskokets 
lyxiga räkmacka
.........................................................................155:-
På hembakt bröd och 
egengjord majonäs.

Mingelmat
Pris per st............................................................35:-
Cocktailspjut
- Kycklingspett
- Mixad frukt
- Lammfärsspett med vitlök 
 och örter

Tapasskedar
- Laxtartar
- Löjrom/crème fraîche/rödlök
- Chèvrecrème med honung
 och pinjenötter

Tunnbrödsstubbe
- Rensteksmousse
- Rökt lax och pepparrotscremé
- Kaviar/lök/dill
- Skagenröra

Runda canapéer
- Gubbröra
- Skagenröra
- Salami/brie

Minipaj
- Chèvre och basilika
- Lagrad ost och lax
- Broccoli, ost och skink

Asiatisk buffé..........................................195:-
Fläskfilé i grön curry, kyckling-
spett med jordnötssås, tandoori-
spett med lax, minivårrullar, 
sweet chilidip, nudelsallad med 
koriander, inlagd chiligurka, 
fruktfat med ananas och melon 
och plocksallad.

Tapasbuffé.......................................225:-
Baby Back Ribs, minichoritzo 
i het tomatsås, mustigt 
kycklingspett, chilikungsräka, 
rostad balsamicopotatis, 
minipaj med peccorinoost, 
aioli, vitlökschampinjoner, 
kalamataoliver, fylld mini-
paprika, marinerad 
manchegoost, sparris med 
lufttorkad skinka, tomat- och 
löksallad.

Kalaskokets plockbuffé..............245:-
- Grissini med örter, Focaccia
- Lufttorkad skinka med rostade  
 pestonötter
- Marinerad Sveciaost
- Ostpaj med picklad svamp
- Rimmad laxrygg med ört och  
 dillsallad toppad med laxrom
- Lågtempurerad ryggbiff med  
 tryffelmajonäs
- Caprese à la Kalaskoket
- Skaldjurstårta
- Marinerade oliver
- Gazpacho med chili
- Rostade betor med getost och  
 honung.

Bufféer 
(min. 10 pers. Pris per person)

Italiensk buffé........................................195:-
Lufttorkad skinka, salami, ört-
kyckling, vitlökschampinjoner, 
pastasallad med soltorkade 
tomater, tomat/mozzarella/
basilika, oliver, plocksallad, 
tapenade, aioli, marinerade 
kronärtskockor.

Skärgårdsbuffé...................Dagspris
Två sorters sill, brännvinsost, 
rödlök, gräddfil, gubbröra, 
gravad lax, varmrökt lax, rökt 
makrill, matjessilltårta, krabbklor, 
färska räkor, aioli, hovmästarsås, 
dillmarinerad potatis, plock-
sallad och knäckebröd.

Norrländsk buffé................................195:-
Rökt renstek, viltpaté, varmrökt 
lax, mandelpotatis- och 
kantarellpaj, löjromsdressing, 
marinerade havtorn, 
lingondipp, syltad rödlök, 
marinerad Väster-bottenost, 
gräddädelost och plocksallad.

Grekisk buffé...........................................185:-
Lammfärsspett, medelhavs-
marinerad kycklingfilé, vinblads-
dolme, salami, marinerade 
cocktailtomater, tzatziki, kapris-
bär, potatis- och fårostsallad, 
oliver och plocksallad.

American way (varm)................215:-
Grillspett med fläskfilé, drum-
sticks, buffalo wings, coleslaw, 
majskolv, potatoe skins, bbq-
sås, vitlöksdipp, melon- och 
chilisalsa och plocksallad.

Festfat
Per st................................................................185:-
(min. 10 pers). Perfekt som rejälare 
”plockmat”. Kallskuret är beräknat till 
150 gr/person. Salladen till 200 gr/pers.

Sätt ihop ert eget festfat på tre 
sorters kallskuret, en sallad och 
exotiska frukter
- Rostbiff, rökt kalkonbröst, öl-
 korv, grillad fläskfilé, grillad
 kycklingfilé, rökt skinka, kokt
 skinka, salami, lufttorkad skinka

- Potatissallad, pastasallad,
 couscoussallad

- Exotiska frukter

Kalla tallrikar
Vi har ett brett utbud men även 
nyskapande tillsammans med 
dig som kund.

 PorSLin oCH LinnE 
 Hyr porslin av oss. Vi diskar! 4:-/del.
 Linne 40:-/kuvert. 

   LEVErAnSAVgiFt 
   400:- inom Trollhättan. Lör och helgdag tillkommer 200:-
   Avhämtning utanför ordinarie öppettider 300:-

      PErSonAL 
       Hyr vår välutbildade personal! Kock/servitör 395:-/tim 
       (90:-/tim tillkommer kvällar 18.00-06.00 och helger.)

Smörgåsar och 
hembakat
Alltifrån enkel ostfralla till 
Kalaskokets surdegbröd. 
Chiabatta och baguetter med 
härliga fyllningar. Prata med oss 
om dina önskemål.

tårtor 
10-bitars
Per bit.........................................................från 45:-
Bröllopstårta 
Per bit.........................................................från 55:-


