Pga osäkra leverantörspriser kontakta Kina för priser
Boka i god tid !
Produkt
Kakor
Arraksbollar
Biskvi, choklad(mandelbotten)
Biskvi, hallon(hasselnötsb.)
Biskvi, jordgubb(hasselnötsb.)
Biskvi, laktis(hasselnötsb.)
Biskvi, päron(hasselnötsb.)
Chokladkaka med gnache
Cakepops
Cupcakes från;
Daddelbollar
DT kakor
Dumlekakor
Ekorrbo
Hallonbo/Blåbärsbo
Hallongrottor
Kanel bullar
Kolasnittar
Lavendelkakor
Mandelbulle
Mandelmusslor
Mormors Kringlor
Nougatbitar
Vaniljhjärtan
Rawkaka
Tårtor från 10‐12 personer
Bröllopstårta per/bit från;
Designade tårtor per/bit från;
Bildtårta per bit / från;
Budapestrulle 10
Dajmnötstårta 12‐15
Grädd tårta 10‐12
Holländsk chokladtårta 16
Jordgubbstårta 10‐12
Pannacottatårta 12‐15
Prinsesstårta 10‐12
Riscrips tårta 20
Swartzvaldstårta 10‐12
Moussetårta
Citronpaj Diabetiker/ keto

Bröd
Foccatiabröd portionsbitar
Painricher

Pris

Mjölkfritt Glutenfritt Nötfritt Sockerfritt
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Ekologiskt

Rågskorpor
Ölbröd limpa
Surdegsfrallor

Produkt
Mingel
Chokladdoppade jordgubbar
Tunnbrödsrullar med skinka
Tunnbrödsrullar med brie & sparris

Snittar
Tapas
Förrätt
Toast skagen på fot i skål
Gurksoppa
sparrispaj
Smörebröd
Mat pris/ person, minst 10 personer
Baguette: kyckling, kycklingröra
Baguette: köttbullar, rödbetss.
Baguette: ost, brie, marmelad
Baguette: rostbiff, potatissallad
Baguette: räkor, skagenröra
Baguette: skinka, mimosa
Buffé ‐ från;
Buffé ála fågel
Buffé Italiensk
Buffé med smak av Blekinge
Exotisk Buffé
Buffé
Buffé ála paj, välj fritt ↓ från;
→ Dovhjortspaj
→ Italiensk paj
→ Köttfärspaj
→ Kycklingpaj
→ Lammfärspaj
→ Skaldjurspaj
→ Skink & ostpaj
→ Sparrispaj
→ Vegetarisk paj
→ Västerbottenpaj
Kinaskakor & caterings special
Landgång
Lasagne(dovhjort) ink. sallad
Lasagne(kyckling) ink. sallad
Lasagne(köttfärs) ink. sallad
Lasagne(lammfärs) ink. Sallad
Lasagne(vegetarisk) ink. sallad
Potatissallad med fläskfilé port
Potatissallad med kyckling port
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Ekologiskt

Potatissallad med rostbiff port
Raggmunkar med fläsk port
Räk & ägg smörgås
Sallad: kyckling, bulgur port
Sallad: kyckling, LCHF port
Sallad: räkor, pasta
port
Salladsbuffé
Smörgåstårta skinka
Smörgåstårta räkor
Tunnbrödsrulle ↓
→ med dovhjort & potatissallad
→ med kyckling & kycklingröra
→ med ost, brie, sparris/marmelad
→ med rostbiff & potatissallad
→ med skinka & skagenröra
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Soppa efter säsong pris/ pers
minst 10 personer
Grönsakssoppa, Köttfärssoppa,
Skaldjurssoppa, Sparrissoppa,
Zushinisoppa mm.

Produkt

Pris

Mjölkfritt Glutenfritt Nötfritt Sockerfritt

Dessert pris/ person minst 10 pers
Jordgubbsblixt
Pannacotta ↓
→ Apelsin
→ Choklad vit/mörk
→ Citron
→ Hallon
→ Jordgubb
→ Laktis
→ Päron
Tårtbakelse på fot
Chokladbakels med grädde & bär
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Barnmeny till ex kalas , pris / person, minst 10 personer
(Finns även till vuxenportioner) med tillägg 25 :‐ / portion
Hemlagade köttbullar & mos
Pannkakor med hemlagad sylt
Spaghetti & köttfärsås
Konferensbokning
Uthyrning av lokal m.m.
Kontakta för bokning
Stora salen max 30 personer
Lilla rummet max 10 personer
Kockhouse
Matlagning för 10-18 personer med överraskningsmeny
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Ekologiskt

Ca 800 :-/person, ca. 5 timmar, för mer korrekt pris kontakta Kina
Kockhouse går ut på att tillsammans fixa förrätt, middag, efterrätt samt dukning. Gruppen delas
upp i olika lag, genom samarbete och massvis med tid till att umgås och ha kul blir det en måltid
som alla har hjälpts åt med. Tillägnas kvällen någon speciell får denne person behålla sitt alldeles
extraordinära förkläde.

Cupcakeparty
Kom och dekorera era egna cupcakes tillsammans !
Vi förbereder muffins, fyllning & frosting av olika smaker.
Ni får fylla, spritsa & dekorera 3 st cupcakes var.
Vi finns till hands och visar hur man gör.
Partyt kan avslutas med att vi festar på våra cupcakes.
Det går även bra att ta med dom hem.
Detta är ett hett tips till möhippan/svensexan och
kompisgänget.
ca: 400 :- / person ca 1,5 - 2 timmar
för mer korrekt pris kontakta Kina
Bokat antal är bindande
Minst 12 personer
Kakbuffer
Kontakta för offert

Present kakfat i cellofan
Kontakta för present idé

Bussturer fika
Kontakta för offert

Picknickkorg
kontakta för förslag

Present korgar
Säg ditt pris och vi skapar en
smakfull korg med produkter
från oss och kollegor i Blekinge!

Hyra av…
Serveringspersonal, bord,
stolar, kjoltyg, partytält, pompoms
porslin & glas,kandelabrar m.m.
Hör av er för offert !

Dukar & servetter !
Vi säljer pappdukar och servetter i
bättre kvalitet med känsla och struktur
av linne !
Vi säljer dessa till dop, bröllop och
högtidsdagar m.m.
Hör av er om ni vill veta mer !

