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Smörgåsar och Landgångar  
 

Smörgåsar, landgångar och snittar! 
Vi ombesörjer även porslinsuthyrning, personal och utkörning. 

Varmt välkommen önskar Conny med personal. 
 

(med reservation för prisändringar) 

 

 

FRALLOR 

Ost och grönsaker 40:- 

Ost, skinka och grönsaker 40:-  

 

BAGUETTER 

Ost och skinka 55:- 

Brie och salami 55:- 

Rostbiff och pepparrot 55:- 

Veg. Ost brie och grönsaker 55:- 

Skaldjursröra och räkor 70:-  

 

PANINIS 

Het chiliröra med grillad kyckling 70:- 

Fetaost med tsatziki och soltorkad tomat 70:-  

Pulled pork med BBQ-glace 70:- 

Fläskfilé och fetaost 70:- 

 

LUNCHSMÖRGÅSAR 

Rostbiff med potatissallad 70:- 

Köttbullar med rödbetssallad 70:- 

Ägg och sill 70:- 

Korv och ägg 70:- 

Leverpastej med italiensk sallad 70:- 

Pannbiff med gurkmajonäs 70:- 

Dansk rågbröd med tonfiskröra, ägg och rödlök 70:- 

Vegetarisk med majonäs, tomat och ägg på danskt rågbröd 65:- 

Parisare biff Lindström, rödbetssallad, stekt ägg 70:- 
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Landgångar 

 
MEGA LANDGÅNG 125:- 

Två sorters ost, potatissallad, rostbiff och pickles, skaldjurssallad, räkor och färskrökt lax på dansk 

rågbröd eller formbröd  

 

LYX 115:- 

Två sorters ost, rostbiff,  pickles, skaldjurssallad, handskalade räkor och färskrökt lax på formbröd eller  

danskt rågbröd  

 

DELIKATESS 105:- 

Två sorters ost, skinka och mimosasallad. Handskalade räkor, ägg och majonäs på formbröd  

 

SKAGEN 110:- 

Skagensallad, handskalade räkor och färskrökt lax på danskt rågbröd  

 

RÄKSMÖRGÅS 100:- 

Handskalade räkor, ägg och majonäs på tekaka, vitt formbröd eller på danskt rågbröd 

 

 

 

Snittar (min. 12 st) 
 

Två sorters ost 25:- 
Ägg och sill 25:- 

Handskalade räkor 35:- 
Rökt lax 35:- 
Rostbiff 30:- 
Skinka 30:- 

Leverpastej 30:- 
Vegetarisk 30:- 

 

Cocktailtilltugg (min. 20 st) 
18 kr st 

Lantpaté med grön oliv 
Fyllda tunnbrödsrullar 
Färskostfylld chilifrukt 

Croustini med honungchèvre 
Baconlindad vattenkastanj 

Två sorters ost 
Jordgubb med physalis 

Melon med parmaskinka 
Rökt lax med citronfärskost  

Krustad med gubbröra 
Vitlökssmörad mussla 

Rostbiff med pepparrotsost 
 

 
Vid beställning av minst fyra sorters cocktailtilltugg till minst trettio kuvert 60:- 


