Cateringmeny
Förrätter & Smårätter
Lufttorkad skinka			

90 kr

Apladalens lilla lingonentré		

109 kr

på en bädd av melon, toppad med
vinägrett av pesto

hembakat fullkornsbröd, ädelost, lingon
		

Kalvstek 				269 kr

Västerbottenostpaj			

99 kr

Apladalens tre små snittar 		

129 kr

tunnbrödsrulle fylld med pepparotskräm
och rökt ren, ädelostsnitt med vindruva
och gräslök, kallrökt lax med romröra		
					

Kräfttoast				129 kr
ädelost och kräftstjärtar på rostat bröd		
					

Stugans kräftsoppa 			

Fläskfilé Kantarell			
245 kr
serveras med kantarellsås 		
					
Slottstek				235 kr
med gurka, gelé och primörer 		

129 kr

serveras med quesadilla				
					

Trattkantarellsoppa			139 kr

med gräddsås, färsk gurka, gelé, primörer 		
					

Ugnsbakad lax 			

215 kr

Varmrökt lax 				

225 kr

Laxtorn med ädelost			

239 kr

med romsås
				
med romsås
				

Gösfilé 				239 kr
serveras med gräslökssås 			
					

Apladalens Plankstek 		

299 kr

oxfilé med svampstuvning eller
bearnaisesås, baconlindad sparris,
grillad tomat och spritsad potatismos		

serveras med hembakat bröd

					

Älgfilé 					320 kr

Varmrätter

serveras med murkelsås 				
				

Paj 					139 kr
serveras med sallad och hembakat bröd 		
					
Hamburgertallrik			159 kr
Stugans Köttfärssoppa		

159 kr

Kycklingfilé 				225 kr
bacon, chili och paprika 		

Fläskfilé Champinjon			225 kr
serveras med champinjonsås 		
					

Älggryta med grönpeppar 		

269 kr

Till varmrätterna kan du välja följande tillbehör:
Potatisgratäng, kokt potatis, klyftpotatis eller
Hasselbackspotatis.

Bufféer

Desserter

Smörgåsbord 				289 kr

Hembakad ostkaka 			

90 kr

Pannacotta

69 kr

För minst 25 personer

hemkokt jordgubbssylt, vispgrädde,
glass och frukt

Smör, bröd, ostbricka, grönsallad,
rödbetssallad, två sorters sill, potatis,
ägg med räkor, Janssons frestelse,
omelett, köttbullar, prinskorv. 		
					

			
		

69 kr

Fläskytterfilé, paj, limemarinerad
kycklingfilé, exotiska frukter, brieost,
kex, grönsallad, potatissallad/potatisgratäng,
kall sås, hembakat bröd
					

En bit tårta				

49 kr

En bit Karl-Gustav tårta		

59 kr

Pajbuffé 				245 kr

Apladalens söta			
marängbakelse med glass,
toppad med säsongens bär/frukt

55 kr

Chokladtårta och grädde		

65 kr

Cheesecake				

75 kr

Hallonsurprise			

75 kr

Utkörning
Inom staden 				
<2 mils radie fr. Apladalen 		
>2 mils radie fr. Apladalen

295 kr
540 kr
90 kr/mil

Apladalens Exotiska buffé		
För minst 10 personer

269 kr

För minst 10 personer

tre olika pajer, sallad, dressing,
ostbricka, kex smör, hembakat bröd
					

Apladalens buffé			299 kr
För minst 25 personer

Minipizzor med fetaost och oliver,
tomatsallad, laxpaj med räkor,
limemarinerad kycklingfilé, paprikaoch lökmarinerad fläskfilé, pastasallad
med salami, tunnbrödsrullar, tapenade,
grönsallad, potatisgratäng, kall sås,
ostbricka, kex, hembakat bröd

Paj med vaniljsås

med tryffel och pinjenötter

dekorerad med kiwi

lemoncurd och chrunch

Vid fullbokning i Apladalen tillkommer ej
kostnad för utkörningt inom Värnamo.

Apladalens Kaffestuga bakar allt själva,
matbröd, kaffebröd, ostkakor, tårtor och smörgåstårtor.
Vi använder endast svenskt kött.

Apladalen i Värnamo | 0370-169 40 | Lisa: 070-572 90 39, Malin: 070-623 39 96 | apladalenskaffestuga@hotmail.se
Vi ordnar maten till er bjudning, sammankomst eller konferens. Ring gärna för att se vad vi kan erbjuda.

