
 

 

 

 

 
 

BAKFICKANS 

Cateringmeny 

2017 

 
Samtliga priser är angivna exkl. moms och avser per person/styck. 

 

Sallad  
 

Hemgjord dressing, smör och bröd ingår.  

 

1 Örtstekt kyckling med bakad paprika, tomat & fetaost 

2 Kallrökt lax med picklade grönsaker & dill 

3 Tvärnöskinka med vattenmelon, russin, spenat & Dijoncreme  

4 Rostbiff med asiatisk sallad på granatäpple, rödkål & couscous 

 

Pris 98 kr  
 

Klassiker Serveras i cateringbox 

 

5 Bakfickans räksallad med avokado, tomat, gurka, rödlök, dill & ägg 

6 Bakfickans Skagensallad med handpillade räkor, kallrökt lax,  

avokado, dill & ägg 

7 Bakfickans Caesarsallad med örtstekt kyckling, grana padano, marinerad tomat, & 

krutonger 

 

Pris 112 kr  

 

8 En bit varmrökt lax med senaps- & dragoncreme, pressgurka, citron,  

örtagårdspotatis & sallad   

 

Pris 148 kr  
     

 

Varm mat 
 

Kan beställas efter förfrågan, både i bufféform eller portionsvis 

 
 



 

 

 

 

Smörgås 
 

Passar för frukost, konferens, pressmöten. Kombineras gärna med frukt & juice. 
 

 Fralla med ost och skinka alternativt bara ost eller skinka  

(välj mellan mörkt och ljust bröd)    28 kr 

 Bakfickans hembakade rågbröd med rökt skinka & lagrad prästost 39 kr 

 Tunnbrödsrulle med räkor, lax, sallad & örtfärskost  65 kr 

 Landgång med lax, räkor, lufttorkad skinka & brieost                     135 kr  
    

 

Buffé (minimum 10 personer) 

 Tvärnöskinka med ruccola, pinjenötter & grana padano 

 Gravad lax  

 Grovkornig hovmästarsås 

 Örtstekt kyckling  

 Cesarsallad  

 Örtagårdspotatissallad 

 Grekisk sallad med fetaost & oliver 

 Pickade grönsaker 

 Grönsallad  

 Vinigrette 

 Blåbärskompott med vaniljkvarg 

 Smör & lantbröd     

Pris 235 kr  

Hälsofika 
 

 Fruktsallad 

 Smoothie 

 Fralla på rågbröd med örtkeso & skinka 

 

Pris 95 kr  
 



 

 

 

 

Frukostbuffé 
 

 Yoghurt & müsli 

 Frukostfralla 

 Juice 

 Skuren melon 

 Kaffe & mjölk 

Pris 115 kr  

 
 

Tilltuggsbuffé (minimum 10 personer) 

 

 Avocadocreme med kallrökt lax 

 Klassisk Skagensnitt 

 Örter, färskost på potatisskiva 

 Renstekstartar med pepparrot & gräslök 

 Minpannacotta med rårörda bär 

Tre sorter, pris 145 kr  

Fem sorter , pris 175 kr  

 

Hälsa   
 

 Fruktkorg  (10 personer)                       295 kr  

 Skuren frukt      40 kr  

 Fruktsallad med mynta och kokos    45 kr 

 Smoothie med skogsbär    38 kr 
    

 

Till kaffet  
 

 Kanelbulle     17 kr 
 Wienerbröd      17 kr 

 Brownie      15 kr 

 Pannacotta med rårörda hallon    45 kr 

 Tårtbit (minimum 10 bitar)    45 kr 
 



 

 

 
Dryck 
 

 Lättöl      17 kr 

 Loka      17 kr 

 Juice       19 kr 

 Cola etc      17 kr 

 Kaffe i termos     12 kr 
     

 

 

Samtliga priser är per person/styck och exkl. moms. 

 

Välkommen att beställa på: 

 

catering@kungcarlsbakficka.se 

 

eller kontakta oss: 

 

Jan Andersson 

Jan.andersson@kungcarlsbakfickase  

 

Filip Nylin 

filip.nylin@kungcarlsbakficka.se  

 

Tel 08- 463 50 80 

www.kungcarlsbakficka.se  

 

 

 

Välkomna! 
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