
För att bra mat är livskvalité

CATERINGMENY

Dillpaté med
solroskärnor,
avocado
och sparris



Ekolokalt Halland erbjuder
catering av ekologiskt odlad,
vegetarisk mat och raw food

till företag och privata
evenemang i Halland

Ekologiskt och
lokalproducerat

är framtidens mat



• Förrätter

• Huvudrätter

• Desserter

• Info, förrätt, huvudrätt, desserter och buffé

• Buffé

• Beställnings- och betalningsuppgifter

Ekolokalt Halland anpassar och ändrar rätterna eller
innehållet i dessa beroende på tillgång på råvaror
under olika årstider.
Det betyder att rätterna kan bli något annorlunda vid
beställning jämfört med denna meny. Kontakta
Ekolokalt Halland om du har frågor om detta.

Salladslök

Innehåll

Tillgång på råvaror



1. Rödbetsgazpacho med sparris och kryddgrönt.

    Raw

2. Grön ärtpurésoppa med parmesanchips alt.

    hirsknäckebröd. Vegan, Lactos

3. Ugnsbakade rödbetor med chevré, valnötter och

     pepparotshonung på ruccolabädd. Vegan, Lactos

4. Krämig broccolisoppa med pepparotsfraiche.

    Vegan, Lactos

5. Tahinimarinerade gröna bönor med sesam på

     salladsbädd. Vegan

Rödbetsgazpacho

Förrätter



Ugnsbakade rotsaker

1. Provencalsk böngryta med grönsallad, bröd och

    paprikaröra. Vegan

2. Raw wrap med sesamfalafel, rårivna rotsaker, bröd

    och hommos. Raw, Vegan

3. Bön- och champinjonpaté med ugnsbakade rotsaker

    i apelsin- och basilikadressing på ruccolabädd. Ovo

4. Wokade grönsaker med kokos och chili, serveras

    med råris och grönsallad. Vegan

5. Paté på morot och solroskärnor med dill och citron

    på  spenatbädd. Rödbetssallad med avocado-

    äppelsås och pinjenötter. Raw

Huvudrätter



Raw äppelpaj

1. Äppelpaj med valfri grädde. Raw, Lactos

2. Ugnsäpplen med valnötter, honung och valfri

    grädde. Vegan, Lactos

3. Morotsmuffin med nöttopping. Raw

4. Citrusfrestelse med chokladdekorationer. Raw

5. Fruktsallad med nötter och valfri grädde Raw

Desserter



Samtliga rätter är utan gluten.

Valfritt bröd: Glutenfritt hirsknäckebröd eller dinkelbröd.

Valfri grädde: Havregrädde, cashewgrädde

eller vispgrädde.

Dinkelbröd

Info, förrätt, huvudrätt
och dessert

8 st rätter ingår i priset - Du väljer.

Dessert till buffén:

Säsongens fruktsallad eller

Raw frukt- och bärpaj med cashewgrädde.

Ingår alltid till buffé:

• Nybakat bröd

• Glutenfritt hirsknäcke

• Grön shot

• Liten godbit till kaffet.

Info, buffé



  1. Valnötstacofärsfyllda tomater. Raw
  2. Vinkokta smålökar med timjan. Vegan
  3. Raw falafel med tillbehör. Raw
  4. Marockansk persiljetabouleh. Raw
  5. Ugnsbakade rotsaker i apelsin och basilika-
      dressing. Vegan
  6. Vitlöksmarinerade champinjoner. Raw
  7. Bön-och champinjonpaté. Ovo
  8. Fetaostsallad med valnötter. Lactos
  9. Rödbetor med chevré, valnötter och pepparots-
      honung. Lactos
10. Broccolisoppa. Vegan
11. Thaisallad. Raw
12. Rödkålssallad med apelsin, solrosskott och
      granatäpple. Raw
13. Tahinimarinerade gröna bönor. Vegan
14. Rödbetsgazpacho med sparris och parmesan,
      (severas bredvid) Raw, Lactos
15. Hannas falafel med hommos. Vegan
16. Tzatsiki. Lactos
17. Vegosushi med tamari. Raw
18. Örtgratinerade tomater. Vegan
19. Potatissallad. Vegan
20. Blackbeansalsa. Vegan

Fetaostsallad med valnötter

Buffé



Beställnings- och betalningsvillkor

Transport vardagar kl 9.00-18.00,
inom 30 km: 300:-
Transport övrig tid samt längre sträcka:
400:- + 20:- / 10 km

Reskostnad

För att kunna beställa catering behöver ni
vara minst 20 personer för att ordinarie priser
ska gälla. Vid beställning för 50 personer eller
fler, tas en depositionsavgift ut på 50% av
totalkostnaden. Denna depositionsavgift
betalas vid beställning till bankgiro: 882-0177.
Vid beställning för färre än 20 personer gäller
timtaxa + råvarukostnad.

Antal

Förrätt, huvudrätt och dessert: 280:-
Buffé: 350:- (8 rätter)
Dessert till buffén: 50:- (Beställs separat)
Samtliga priser gäller per person.
Reskostnad tillkommer.

Priser

12% moms på mat och 25% moms på övriga
varor och tjänster. OB-ersättning utfaller vid
arbete efter kl 20.00 med 20:- / tim mån-fre
samt lör & sön.
Minimidebitering är 4 tim a 400:- .
Sociala avgifter är inräknat i priset.

Moms, OB-ersättning
och sociala avgifter

Betalning sker till bankgironr: 882-0177 eller
genom faktura.

Betalning

Beställning sker senast 7 dagar i förväg.
Du beställer och bokar catering genom att
skicka e-post till: catering@ekolokalt.se.
Har du andra frågor skickar du e-post till:
info@ekolokalt.se.

Beställning



Avbeställning ska ske senast 5 arbetsdagar
före leverans. Försenad avbeställning
debiteras med 50% av totalsumman. Vid
avbeställning senare än 48 timmar före
leverans debiteras 100% av totalbeloppet.

Kontaktperson och drivande av Ekolokalt
Halland är Hanna Eneslätt

Ekolokalt Halland finns också på Facebook

EKOLOKALT HALLAND
Grimmared 54
432 68 VEDDIGE
Tel: 073-962 02 54

www.ekolokalt.se

E-post för frågor om och bokning av catering:
catering@ekolokalt.se

E-post för andra frågor och synpunkter:
info@ekolokalt.se

Välkommen till
ett sundare liv.

© Ekolokalt Halland

Avbeställning

Har du egna önskemål eller förslag på meny
så hör gärna av dig så kan vi prata om det.

Egna önskemål

Kontakt


