Smörgåsar
BAGUETTE (Dubbel)

A Ost, skinka, tomat o sallad .....................................................................50:B Ost, skinka, skagenröra, tomat o sallad ...........................................60:-

LANDGÅNGAR

A Ost, skinka, leverpastej, räkor ................................................................55:B Ost, skinka, rostbiff/potatissallad, räkor ............................................65:-

TREHÖRNINGAR (Grov eller naturell)

A Parmaskinka, mozzarella, tomat, lök, oliv .......................................60:B Rökt skinka, ost, sallad, tomat, gurka ................................................50:-

Smörgåstårtor
A Skagenfyllning ..............................................................................................65:B Skinkfyllning ..................................................................................................60:C Tonfiskfyllning ..............................................................................................60:-

Sallader
RÄKOR med sparris och ägg ...........................................................80:SKINKA med gurka och ost ............................................................80:ROSTBIFF med syltlök och inlagd gurka ..............................80:-

KYCKLING med ananas ...............................................................80:-

Två sorters dressing, smör och bröd ingår.

Pajer
LÖK o BROCCOLIPAJ .........................................................80:-

SKINK o OSTPAJ ........................................................................80:KÖTTFÄRSPAJ med Texassås ................................................80:-

KYCKLINGPAJ med fetaost och spenat ..........................80:-

VÄSTERBOTTENPAJ med fänkål & paprika .......80:Smör, bröd och sallad ingår.

Sandwich &
snittar mm
SKAGENRÖRA ...............................................................................28:SKINKMOUSSE .............................................................................28:LAXMOUSSE .....................................................................................28:-

ÄDELOSTCREMÉ ........................................................................28:PIROG med ost och Jalapeño ...........................................................28:-

SMÖRDEGSRAVIOLI ............................................................28:TUNNBRÖDSKUVERT

med västerbottenost.........................................................................................28:-

SALAMIBRUSCHETTA

med tomat & olivmozzarella.......................................................................28:-

MINGELBUFFÈ

3 valfria snittar/sandw. Brieost, kex, druvor, champg./ving.
Assiet, clips .......................................................................................................... 125-

Bufféer
BUFFÉ 1

Västerbottenpaj, Fläskfilé , Tomat och löksallad, Potatissallad mid
vinegrette eller potatisgratäng, smör och bröd ............................... 165:-

BUFFÉ 2

Varmrökt lax med kesosallad, kycklingsallad med rostad paprika
och kapris, krämig veg. pastasallad eller potatisgratäng, sallad,
pickles, smör och bröd ..................................................................................165:-

BUFFÉ 3

Tre sorters blandat kött, potatissallad eller potatisgratäng, blandsallad med balsamicodressing, inlagda champinjoner, brieost, kex
och vindruvor, smör och bröd ....................................................................175:-

KALLSKURET

Parmaskinka, rostbiff, rökt kalkonbröst, västerbottenquiche, inlagda
grönsaker, caesarsallad med dressing, potatissallad eller gratäng,
smör och bröd, blandad fruktsallad med vit choklad .................210:-

PLOCKBUFFÉ, ”kan ätas stående”

Tandoorispett, bakad laxrulle, minipizza, marinerad fetaost och
oliver, parmarullar, räk och ostfylld bouché fyllda champinjonhattar,
vinegrettepotatis, ostbröd. Ingår i priset; Tallrik, glas, clips, gaffel
och servetter .....................................................................................................215:-

MELLANBUFFÉ

Varmrökt lax, grenolata marinerad fläskfile, kycklingfiléspett,
kräftpaté, salladssymfoni med bacon och krutonger, sauce verte,
marinerade grönsaker, smör och bröd, potatisgratäng eller
potatissallad.........................................................................................................215:-

TEX MEX

Tacos, tortillas, köttfärsfräs, kycklingfräs, avocadoröra, tomat,
lök, majs, peperoni, grönsallad, riven ost, het och mild sås,
gräddfil....................................................................................................................175:-

SVENSK BUFFÉ

Två sorters sill, gravad lax, ägghalvor med räkor, rökt renstek,
hovmästarsås, pepparrotsgrädde, köttbullar, prinskorv, Janssons
frestelse, kokt potatis, sallad, inlagd gurka, smör, hårt och mjukt
bröd samt västerbottenost .........................................................................235:-

LÄTTBLANDAD BUFFÉ

Vitlöksmar. räkstjärtar på salladsbädd med currydressing, apelsinstekt laxfilé med dressing gjord på chili och soltorkade tomater,
kycklingspett a la Thai, nudelsallad med finhackad bacon på sidan,
marinerade grönsaker, blandsallad med cocktailtomater, potatissallad/gratäng, majs, bröd och smör. ...................................................215:-

ITALIENSK BUFFÉ

Laxcarpaccio, parmaskinka med melon, salami, pastasallad,
parmesangratinerade champinjonhattar, mozzarellasallad, inlagda
champinjoner, marinerade soltorkade tomater, oliver, pesto,
italiensk potatissallad eller potatisgratäng, gorgonzola, druvor och
kex, foccacia .......................................................................................................235:- varmrätt: Lasagne frutti di mare .........................................................35:- efterrätt: Tiramisu .........................................................................................40:-

SPANSK PLOCKBUFFÉ (kall)

2 olika pintxos (stekta brödskivor) med skaldjursröra på den
ena och tonfiskröra på den andra, gremolatamarinerad finskuren
fläskfilé, tortillakuber (spansk omelett), kycklingspett med tomat
och mozarellapärlor i glas, spansk pizza med lufttorkadskinka
och ruccola, kanarisk potatis med kryddig chilisås, olivtapenade,
uppskurna ostfyllda tortillabröd
I priset ingår assiet, vinglas, gaffel och clips .....................................255:-

Förrätter
BARBEQUE/GRILLBUFFÉ

Choritzokorv på grillad paprika bädd Marinerade fläskfiléspett,
räk & kyckllingspett, grillade majskolvar, hickorylaxfilé med chili
och ananascréme, pickles, aioli, barbequesauce, coleslaw, tomatlökssallad, sallad, smör och bröd, valfri potatis.................................245:-

STREET FOOD-BUFFÉ (kall eller varm)

Strimlad pulled pork med soya- och chilimojo, het bacon- och
köttfärsfräs med wasabicreme, sliced currykyckling med mild yoghurtdressing, frästa grönsaker, blandsallad, tomat och lökblandning
i vinägrett, kryddig ostbakad klyftpotatis, pita och tortillabröd att
ta maten i, samt korg för att lägga densamma i .........................255:-

TJEJERNAS...

Rökor på spett. Ostpaj med tomat och ruccola. Cesarsallad med
kycling & krutonger. Tsatziki, & wasabicremefraich dressing. Bakpotatis med skagenröra. Brytbröd & smör. .......................................205:-

KILLARNAS...

Grillade tunna revben. Sweetchili-grillade kycklingklubbor. Choritzo
korv på spett. BBQ sås, coleslaw, tomat & löksallad. Chilimajonäs.
Potatisgratän. Brytbröd & smör. ..............................................................205:-

PARBUFFÉ

Räkor på spett, Grillade tunna revbensspjäll, Sweetchili-grillade
kycklingklubbor, Ostpaj med tomat och ruccola, Ceasarsallad
med kyckling och krutonger, Tzatsiki, örtmajonäs, wasabi-creme
fraiche, BBQ sås, tomat och löksallad, Bakpotatis med skagenröra,
Brytbröd och smör ..........................................................................................245:-

HÖGLUNDS BUFFÉ

Rökt tonfisk med chilicreme, balsamicoglaserat ankbröst med
rödlöksmarmelad, parmalindade kycklingspett, vitlöksstekta
räkstjärtar på spett, vegetarisk paj med ost, paprika och spenat,
gratinerad broccoli, fänkålsgratäng, cocktailtomatsallad med
fetaost, hembakat bröd och smör, melon i hallonsås och vaniljgrädde ...................................................................................................................275:-

LYXBUFFÉ

Halv kall hummer Thermidor, oxfilémedaljonger under täcke av
kantarellstuvning, cajunkryddad ugnsstekt fjordlaxfilé, citrusmarinerad kycklingfilé, exotisk mimosasallad, blandad grönsallad med
marinerad rödlök, smör och bröd, potatis enligt önskemål. Två
sorters ost med kex och druvor. ..............................................................295:-

EXKLUSIV BUFFÉ

Mangofrästa räkstjärtar med jungfrusallad och chilicreme, oxfilémedaljong, krämig rotfruktsgratäng, saffrans-färserad laxbakelse
med savoykål på en svamp-bulgurbädd, samt fetaostgratäng och
rödbetor med kapris och persilja. Inlagd gurka, rödlöksmarmelad,
smör och bröd. Passionsfrukts-créme med moccagrädde. .......315:-

ROYAL (min. 20 personer)

Löjrom med västerbottencréme i snapsglas. Limemarinerade
pilgrimsmussla med tomatmarmelad på sked. Hummer och kräftterrine. Chevrefyllda gratinerade tomater med honung och midepain på ruccolabädd med pinjenötter. Machesallad med färsk
sparris och vit balsamvingrette. Rökt hjortfilé med mustig hjortron
och charlottenlök sås. Smörstekt xhitakesvamp. Duchesse- gratinerad bakpotatis. Hembakat brytbröd med anis och guldrussin.
Kärnat smör med havssalt. Och som avslutning vår pistage och
hallonpannacotta med tryffeldetaljer. ..................................................415:-

KRÄFTSTJÄRTSCOCKTAIL

med skaldjurssås.............................................................................................75:-

TOAST SKAGEN .....................................................................75:-

GUBBRÖRA på rågbröd............................................................75:AVOCADOMOUSSE

med parmesanchips & hemgjord kumminknäcke......................75:-

KALLRÖKT LAX

med pepparotsost och kapris på kavring........................................75:-

KALL VÄSTERBOTTENPAJ med tillbehör...75:-

Varmrätter
PORTERSTEK med gräddsås och gelé ..........................145:BACONLINDAT KYCKLINGBRÖST

med mangojalapeñosås ............................................................................135:-

FLÄSKFILÉ med .............................................................................155:A Rödvinssås B Rosépepparsås C Ädelostsås D Svampsås
LIME OCH INGEFÄRSMARINERAD
FLÄSKFILÉ

med bearnaisekryddad gräddsås och grillad paprika...............155:-

RÅDJURSSTEK ”BADEN BADEN”

(viltpepparsås, päron & vinbärsgelé)..................................................210:-

BIFFSTEK med lök...........................................................................190:BACONLINDAD TOURNEDOS

med mustig charlottensås och gelé ....................................................245:-

ANKBRÖST med pikant apelsinsås ..................................225:-

LAMMFILÉ med örtkryddad ratatouille .............................225:-

BRÄSSERAD LAX med ädelostsås .............................180:RÖDTUNGSFILÉ räkfärserad med vitvinsås ..........195:ÖRTRIMMAD GÖSFILÉ

med portvinstuvade champinjoner.......................................................195:I varmrättspriset ingår råstekt potatis, kokt
potatis, potatisgratäng eller ris samt sallad.

Desserter
PASSIONSFRUKTCRÉME

med mockagrädde.........................................................................................70:-

PANNACOTTA, smak enligt önskemål

Stor ......................................................................................................................70:Liten ......................................................................................................................50:-

CHOKLADTÅRTA

med kaffecréme..............................................................................................70:-

MANDELCRÉME

med hjortron & chokladdetaljer ............................................................70:-

LINGONMOUSSE

med hjortron och chokladdetaljer ....................................................... 70:-

TIRAMISU ..........................................................................................70:ÄPPELPAJ med vaniljgrädde ....................................................70:-

Kaffe & The
Kaffe/The, socker och mjölk ....................................................................20:Engskopp/sked och servett .....................................................................10:Lättöl, bordsvatten eller dylikt .................................................................15:-

Övrigt
Porslin inkl. disk (endast i samband med matleverans)
Tallrik, glas och bestick ...............................................................................20:Övrigt porslin, per enhet ............................................................................5:-

Kaffe, Fralla/bulle,
engångs, servetter.
(minst 20 personer)

Beställnings- och
leveransvillkor.
Minsta beställning är 15 portioner. Vi är tacksamma om du beställer några dagar i förväg.
För större arrangemang vill vi helst ha ytterligare tid på oss. Men visst gör vi vårt bästa
även om du skulle vara ute i sista minuten.
Leverans inom Uppsala 300:-, +75:-/mil
utanför stadsgränsen t/r.

19

45:-

18

FIKA

20

Önskar du hjälp till middagen / festen.
Vi kan tillhandahålla personal
vid god tids varsel.

Meny
för

Betalningsvillkor:

Om annat ej överenskommet gäller:
Privatpersoner: Kontant vid leverans.
Företag: 10 dagar netto. Moms ingår.

Frestande mat. Frestande priser.

018-100 110

info@hoglundscatering.se
www.hoglundscatering.se

Frestande mat. Frestande priser.

018-100 110

info@hoglundscatering.se
www.hoglundscatering.se

R. Höglunds Catering meny är inte den
längsta du har sett. Men kanske den godaste.
Och troligen den billigaste.
Erfarenheten har lärt oss vilka cateringrätter som uppskattas mest. Genom att koncentrera oss just på dem kan vi hålla en mycket
hög och jämn kvalitet.
All vår mat lagas av färska fina råvaror
istället för dyra halvfabrikat. Vi har goda
kontakter med leverantörer som ger oss bra
priser. Och vi har låga lokal- och personalkostnader.
Därför kan vi kombinera hög kvalitet och
generösa portioner med en prisnivå du inte
trodde var möjlig.
Så när du planerar ett stort kalas eller en
liten bjudning föreslår vi att du ringer till oss.

