SNITTER OG MØTE MAT CATERING

Snitter passer godt til minnestunder, enkelfamiliesammenkomster og som møte mat. En god snitt kan være
undervurdert. Vi bestreber å lage snitter av høy kvalitet. Det er da viktig å bruke ferskt godt brød, smøre snittene
samme dagen, bruke smør som hindrer fukt å trekke inn i skiven, bruke pålegg av kvalitet og nok pålegg. Vi
bruker godt med pålegg, hånd pillede reker av beste kvalitet, fløyelsmyk eggerøre laget på egg og ikke
eggemasse. Det er videre viktig at alt fuktig pålegg som kan trekke inn i skiven har fått rent god av seg. Det er
ikke vanskelig å lege snitter, men skal du ha en god snitt er det viktig at arbeidet gjørs nøye.
SNITTER ASS. 5 SOTRTER
KR. 39 PR. SNITT
Håndpillede reker med majones
Røket ørret med eggerøre
Svinesteik med surkål
Roastbiff med remulade og sprø løk
Kokt skinke med gulrotsalat.
Minimumsbestilling 20 snitter
Vi lager etter forespørsel glutenfrie snitter.
MØTE MAT WRAPS / BAGETTER
Wraps og bagetter passer godt til møtemat, enkel håndmat på tur, eller som noe lett å spise i forbindelse med en
konsert. Vi levere wraps / bagetter porsjonspakket eller som halve wraps / bagetter anrettet på fat klart å sette ut
som møte mat. Med halve wraps / bagetter kan gjestene velge forskjellige smaker.
WRAPS ASS
Kylling
Røket ørret og Snøfrisk
BAGETTER
Roastbiff og Remulade
Skinke og Ost
Håndpillede reker og majones
Røket Ørret og eggerøre
Egg, majones og tomat
Kylling Curry med bacon

KR. 79 PR. STK

kr. 75,kr. 55,kr. 79,kr. 75,kr. 55,kr. 75,-

LUNSJBRIKKE
Det Gode Selskap standard lunsj brikke er en ferdig anrettet brikke med gode og lokale råvare, klar til å servere
hver enket gjest. Vi kan etter forespørsel lage flere spennende innholds varianter
LUNSJBRIKKE STANDARD KR. 298,Bøkerøkt laks fra Askøy Røkeri med eggerøre
Roastbiff med remulade
Krydderbakt kylling med potetsalat
Håndpillede reker med majones
Camenbert fra Ostegården med Chilimarmelade
Salat
Brytebrød fra Hagavik Hjemmebakeri
Snitter og møtemat kan hentes ved Cafe Bergen Havn Nøstegaten 30 mandag – fredag mellom kl 10 og kl 15
Transport kr. 500,- utenfor stor Bergen gjelder egne satser.

