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Vi på Kalaskoket har en enorm kärlek till mat och fest. Att få vara en hörnsten i 

ert livs stora ögonblick är mycket hedrande för oss och vi är mycket lyhörda för 

att tillgodose era specifika önskemål. 

 

Catering Bröllopsmenyförslag från Kalaskoket 

Tilltugg till brudskålen 

 

Chokladdoppade jordgubbar 35: -/3 styck 

Cocktailspjut – Välj mellan-Kycklingspett eller Mixad frukt -35.-/styck 

Tapasskedar – Välj mellan Laxtartar eller Chevrécrème med honung - & 

pinjenötter 35: -/styck 

Tunnbrödsstubbe – Välj mellan - Rökt lax -& pepparrotscrème eller 

Skagenröra 35.-/styck 

Runda canapéer Gubbröra, Skagenröra eller salami/brie ost- 35: -/styck 
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Vår – försommarbuffé 

                                                                                                                                                                                      

Minicocktail på räkor 

  

Lågtempererad ryggbiff kryddad med grönpeppar 

 

 Spenatpaj  

 

Ört -& vitlöksmarinerad kyckling 

 

 Grön sparris lindad med lufttorkad skinka 

 

Lime- & örtdressing 

 

Kronärtskockor svängda i citronette   

  

 Plocksallad med färska jordgubbar 

 

 Potatissallad med vårlök och rädisor    

                                                            

  Surdegsbröd & vispat smör med flingsalt                                                           

310:-/person 

Kall buffé med varmt inslag                                                        

Paj på tre ostar, hyvlade päron och citrondressing 

Helstekt ryggbiff med parmesan och saltrostade solrosfrön 

Fläskfilé serveras med små marinerade tomater 

Sommarratatouille 

Tryffelbearnaise 

Potatisgratäng med smörstekta kantareller (varm) 

Rostade rödbetor Chevré -& honung 

Krispig grönsallad 

Surdegsbröd & vispat smör med flingsalt     

                                                             325:-/person 
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Grillbuffé: 

Marinerad fläskkarré 

Kycklingspett 

Marinerad ryggbiff 

Rucolasmör med vitlök -& citronzest 

Kryddig majskolv  

Coleslaw,  

Melon/fetaost/rödlökssallad 

Fransk färskpotatissallad med sockerärtor 

Klassisk potatissallad med purjolök  

Söt & rökig BBQ sås  

Kallrörd kryddig Bearnaisesås  

350:-/person 

Dessert                                                                                                                                              

Mascarponemousse med smak och bär efter säsong     

79: - /person                                                                                                                

Porslin / bestick /glas mm         4-/del inkl. disk.                                                                                                                                                                                                          

Linneduk: 100:-/styck.    Linneservett 35:-/styck                                                                                         

Personal Kock och serveringspersonal á 500:-/tim./person  

Hyra grill     800 :-/ styck 

Utkörning/hämtning   700: -/resa inom Trollhättan 

Priserna gäller för ett minimumantal, stäm av lägsta antal .  

Bästa hälsningar: Cecilia Nilsson Kalaskoket Fasetten                                                                                                       

http://www.kalaskoket.se/

