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FRUKOST

LUNCH JAN-MAR

STOR
Yoghurt med hemgjord granola
Bageriets hembakade fralla med ost/skinka
eller vegetariskt alt.
Kokt ekologiskt gårdsägg
Apelsinjuice - Brämhults
Kaffe eller Te
98 kr

Citronbakad torsk, räkor, ägg,
pepparrot, dillslungad potatis

152 kr

Timjankryddad kalvfärsbiff, kokt potatis,
löksky, saltgurka, rårörda lingon

138 kr

Kycklingbröst ”Saltimbocca”, prosciutto,
örtrostad potatis, gremolata, tomat/salviasky

147 kr

LITE MINDRE
Bageriets hembakade fralla med ost/skinka
eller vegetariskt alt.
Kokt ekologiskt gårdsägg
Apelsinjuice - Brämhults
Kaffe eller Te
71,5 kr

Rödvinsbrässerad oxkind, potatispure,
sidfläsk, champinjoner, burritanalökar

156 kr

FRALLOR
Bageriets hembakade fralla med något av
följande pålägg:
Ost (smör)
Lufttorkad skinka (färskost)
Ost, rökt skinka (smör)
Salami (färskost)
Rökt kalkon (färskost)
Leverpastej, smörgåsgurka (smör)
Avokado, keso, tomat (smör)
Ägg, kaviar
Hel 27 kr, halv 18 kr
Ägg, bacon
Hel 36 kr
TILLVAL
Juice – Brämhults
25 kr
Smoothie
31 kr, kanna (5 glas) 152 kr
(mango, färskpressad apelsinjuice, ingefära, lime)
Smoothie
31 kr, kanna (5 glas) 152 kr
(jordgubbe, lime, mynta, äppeljuice)
Overnight-oats, hemgjord äppelkompott, linfrö
31kr
Yoghurt, hemgjord granola, bärkompott
31kr
Färsk fruktsallad
31 kr
Kokt ekologiskt gårdsägg, Kalles kaviar
18 kr
Hemgjord powerbar, sötad med honung
(nötter och annat gott)
22 kr*
Raw food-bar med dadlar, kanel och äpple
25 kr*
Kaffe/Te
22 kr

Minsta beställning fyra portioner.
Vi ser gärna att alla i sällskapet äter likadant.

NYHET!
Boka lunch i Direktionen, 134kr per person.
Boka lunch i Bokcaféet, 400kr per timme.

SALLADER
Kycklingsallad
Ört/vitlöksrostat kycklingbröst, röd quinoa,
mozzarella, oliver, kronärtskocka, kapris,
råhyvlad zucchini, grillad paprikakräm

138,5 kr

Vegetarisk sallad
Marinerad tofu, svartkål, rosesallad,
kryddkokt quinoa, rostade kikärtor,
rödkål, avokado, rostad sötpotatis,

129,5 kr

Räksallad
Chilimarinerade räkor, glasnudlar,
mukamamebönor, picklad rättika,
krispiga betor, sesamfrön, soja/ingefärsdressing
Laxsallad
Varmrökt lax, örtmarinerad potatis,
kokt ägg, syrad rödlök, kaprisbär,
färsk spenat, picklade senapsfrön, dijonaise

DRYCK
Loka, naturell eller citron
Coca Cola, coca cola zero
Alkoholfri öl
Juice, äpple eller apelsin
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156 kr

138,5 kr

25 kr
25 kr
25 kr
25 kr

WRAPS OCH MACKOR
KYCKLINGWRAP ”ASIA”
Chilistekt kycklingbröst, kimchi, krispsallad,
sojamajonnäs

67 kr

LAXWRAP
Varmrökt lax, romansallad, örtfärskost, fänkål,
rädisor, dill

76 kr

BAGUETTE ”SKAGEN”
Hembakad surdegsbaguette, skagenröra,
krispsallad, syrad lök, dill

BUFFER

80,5 kr

NEW YORK PASTRAMI
Hembakad surdegsbaguette, skivad nötpastrami, surkål,
cidervinägersenap 71,5kr
AVOKADO/KESO
Mörkt frukt/filmjölksbröd, avokado, fetaostkeso,
tomat, groddar

62,5 kr

BAGEL
Kallrökt lax, citronfärskost, pepparrot, vattenkrasse

62,5 kr

PIZZASLICE
Tomatsås, svamp, lök, parmesan, oliver

TG`s AW-PAKET
2 enheter dryck (öl, vin, mousserande, alkoholfritt
alternativ)
Charkuterier, ostar, crostinis, chips, nötter
228 kr/p (minimum 10p)

58 kr

TILLTUGG/SNACKS
CROSTINIS
Tapenade, kronärtskocka. mozzarella, basilika
Soltorkad tomatkräm, tryffelsalami, persilja
Avokado, marinerade räkor, picklad chili
Gorgonzola, päron, valnötter, rosmarinshonung
Rökt lax, citronfärskost, kapris
Sobrasada, grönärtspuré, pecorino
Prosciutto, rostade fikon, pinjenötter, balsamico
Grillad paprika, getostkräm, dragon
27 kr/st
FINGERFOOD
Ministrut, citronkräm, löjrom, gräslök
Taco, krabba, mango/jalapeñosalsa, shizokrasse
Gemsalladsblad, chiliräkor, avokadokräm, koriander
Slider, pulled beef, syrad rödkål, chipotle/bbq-sås
Laxtartar, gurka, sojapärlor, rökt majonnäs, friterat rispapper
Ankleverterrine, fikon, filmjölksbröd, rostade hasselnötter
Pizzeta, kantareller, västerbottenost, krasse
44,5 kr/st
Samtliga tilltugg bör beställas två dagar innan leverans.

ITALIEN
Utvalda italienska charkuterier
Ört/vitlöksstekt kycklingbröst, pepperonata, tomat
Chilisotad tonfisk, kapris, balsamicodressing
Marinerade oliver och kronärtskockor
Grillade grönsaker
Caprese sallad-tomat, mozzarella, basilika
Krispig fänkålssallad, örtcitronette, dragon
Rosmarinsrostad potatis
Soltorkadtomatkräm
ASIEN
Teriyakistekt kyckling, limepicklad lök, koriander
Grillad marinerad biff, “nam toc”, mynta, chili, rostat ris
Grillad lax chinese five spice, mangosalsa
Marinerade glasnudlar, soja/sesamdressing
Grön papayasallad ”som tam”, jordnötter, fisksås, lime
Morot/kålsallads ”kimchi”
Jasminris
Wasabimajonnäs
NORDEN
Pepparstekt rostbiff, friterad lök, rostade hasselnötter
Varmrökt lax, dillgremolata, citron
Kumminstekt kycklingbröst, kantareller, timjan
Krispig fänkålssallad, citronette
Trädgårdssallad
Kräftskagenröra
Potatissallad, rödlök, kapris, persilja
Örtmajonnäs
Pris dag 245,5 kr, pris kväll 290 kr
I samtliga buffer ingår bröd och vispat smör. Buffeer bör
beställas två dagar i förväg
BAKVERK FRÅN EGET KONDITORI
Kanelbulle
Kardemummabulle
Citronbulle
Pistagebulle
Vaniljkrans
Kanellängd
Kardemummalängd
Wieneråtta
Chokladmuffin XL
Chokladmuffin Mini
Hallonmuffin XL
Hallonmuffin Mini
Blåbärsmuffin XL
Blåbärsmuffin Mini
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22,5 kr
22,5 kr
22,5 kr
22,5 kr
58 kr
58 kr
58 kr
27 kr
27 kr
18 kr
27 kr
18 kr
27 kr
18 kr

Äppelmuffin XL
Äppelmuffin Mini
Brownie
Brownie Rocky Road
Kärleksmums
Chokladpraliner (mix)
Morotskaka med citrusfrosting
Lemoncurdtartlett
Kolatartlett
Äppeltartlette, mandelkräm, mördegsbotten
Bärtartelett, säsong
Kokosbollar
Fruktsallad med grädde
Biskvi
Maroni
Mazarin
Katalan
Milanopinne
Kolasnitt
Chokladsnitt
Vaniljdröm
Hallongrotta
Pralinékaka
Pistagekaka
7 Sorters kakor

27 kr
18 kr
31 kr
35,5 kr
31 kr
10,5 kr/st.
27 kr
27 kr
27 kr
36 kr
36 kr
22,5 kr
36kr
18 kr
22,5 kr
22,5 kr
22,5 kr
5,5 kr
5,5 kr
5,5 kr
5,5 kr
5,5 kr
5,5 kr
5,5 kr
35 kr

PAJER & TÅRTOR
Bärpaj, vaniljgrädde
Mördeg, mandelkräm, säsongens bär, vaniljgrädde
Äppelpaj, vaniljsås
Mördeg, mandelkräm, svenska äpplen,
havrecrumble, vaniljsås
Kladdkaka Trinidad, vaniljgrädde (glutenfri)
Klassiker!
Lemoncurdpaj, italiensk maräng
Mördeg, citron, maräng
Vit Chokladmousse
Vit chokladmousse, mandelbotten, grädde, säsongens bär
Cheesecake
Vit choklad, topping efter säsong
12 bitar / 317 kr - 1 bit 31 kr
Princess
Tårtbotten, hallonsylt, vaniljkräm, grädde, grön marsipan
Gräddtårta
Tårtbotten, vaniljkräm, hallonsylt, grädde

BAKELSER
Princess
Sockerkaksbotten, vaniljkräm, hallonsylt, marsipan
Bärbakelse
Sockerkaksbotten, vaniljkräm, säsongens bär,
Hallon/citronmousse
Sockerkaksbotten, hallon, citron, gelatin, grädde
Chokladmousse
Chokladbrownie, mörkchokladmousse, körsbär
Äppelpaj, vaniljsås
Äpple, kardemummakräm, crumble
Vit Chokladmousse bakelse
Vit chokladmousse, mandelbotten, grädde,
säsongens bär
White Lady
Ljus Chokladmousse, mandelbotten, nougat

Manjari
Mörk Chokladmousse, sockerkaksbotten, mörk choklad 64%,
hallonpuré, crème brûlée interiör
White Lady
Ljus Chokladmousse, mandelbotten, nougat
Citron/Hallonmousse
Ljus Chokladmousse, mandelbotten, nougat
8 bitar / 263,5 kr
12 bitar / 379,5 kr
16 bitar / 491 kr
De flesta tårtor går att göra laktosfria, glutenfria och nötfria.
Bara att fråga.
Samtliga tårtor bör beställas två dagar innan leverans
Önskas text eller annat tillägg tillkommer 27 kr.
*Alternativ där vitt socker inte använts

Gräddbakelse
Tårtbotten, vaniljkräm, hallonsylt, grädde
1 bit 36 kr
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INGENTING ÄR OMÖJLIGT!
Två motton. Det första är att ingenting är
omöjligt och det andra är att inget arrangemang är för
stort och inget är för litet.

SÅ FUNGERAR DET VID SPECIALARRANGEMANG!
FÖRFRÅGAN
Vi tar hand om hela din fest, eller delar av den.
Du önskar, föreslår och bestämmer – vi levererar.
KONTAKT
Börja med att ringa eller maila oss. Ett snabbt möte sedan,
i ditt hem eller på ditt kontor, sparar mycket tid. Har vi möjlighet att ses i den lokal där eventet ska genomföras får vi
snabbt en bild av vilka förutsättningar som finns på plats och
hur era specifika önskemål kan uppfyllas.
OFFERT
När vi har tillräckligt med information sätter vi ihop en offert.
Vi försöker ha ditt förslag eller ett utkast klart inom två dagar.
BESTÄLLNING
Lämna din beställning via swepearl.com/letmein senast
kl. 15.00 dagen innan den skall vara klar. Vid beställning av
tårta gäller minst 2 dagar och buffé behöver vi lite mer tid!
AVBOKNING
Sker avbokning senare än kl. 15.00 dagen innan leverans
debiteras 100 % av värdet på beställningen.
AVHÄMTNING – LEVERANS
Beställningen finns att hämta i delikatessen under ordinarie
öppettider. Önskar ni få er beställning levererad tillkommer
en leveransavgift om 120 kr.
BESTÄLLNING PÅ VAGN SAMMA DAG
Behöver du en beställning samma dag på vagn med
samtliga tillbehör tillkommer en avgift om 80kr.
ÖVRIGT
Önskas personal för servering debiteras det per påbörjad
timme.
Samtliga priser är angivna exklusive moms
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