
 
 
 
 SmörgåSar 

I samtliga smörgåsrätter ingår kaffe och kaka. 

Två smörgåsar   170 kr
 
Stor räksmörgås   190 kr
 
Stor landgång    210 kr
 
Smörgåstårta    190 kr
 
 
Bufféer 
I samtliga bufféer ingår kaffe och god kaka.

Smörgåsbord  
Smör, bröd, ostbricka, grönsallad,  
rödbetssallad, två sorters sill, potatis, 
ägg med räkor, Janssons frestelse,  
omelett, köttbullar, prinskorv.   320 kr
 
Två sorters kött  
potatisgratäng, exotiska frukter   265 kr

Pajbuffé,  
smör, bröd, sallad, ost, kex   255 kr

Varmrätter på tallrik 
I samtliga varmrätter ingår smör, bröd, potatis, sal-
lad, kaffe och god kaka. Önskas tårta istället för kaka 
tillkommer 10 kr (För Carl-Gustav 20kr). Önskas ostkaka 
tillkommer 30 kr.

Slottstek 
med gurka, gelé och primörer   235 kr
 
Apladalens chili- & paprikakryddade 
kycklinggratäng    225 kr

Skinkstek  
äppelmos, primörer och gurka   225 kr

Fläskfilé  
gräddstuvade kantareller    245 kr
Vid fler än 25 gäster serveras denna rätt som 
gående bord.  
 
Kalvstek 
färsk gurka, gelé och primörer   265 kr

Helstekt oxfilé  
med gratinerade tomater    320 kr

Ugnsbakad lax  
med romsås     240 kr  
 
Varmrökt lax  
med romsås     270 kr

 
Dricka      27 kr
Kaffe och god kaka    45 kr
Kaffe och tårta    55 kr 
Kaffe och Carl-Gustavtårta  65 kr
Kaffe och ostkaka    75 kr

utkörning  
Inom staden     295 kr 
<2 mils radie fr. Apladalen   540 kr 
>2 mils radie fr. Apladalen                90 kr/mil
Vid fullbokning i Apladalen tillkommer ej 
kostnad för utkörningt inom Värnamo.

SerVeringSperSonal  
Per personal och timme    325 kr 
En personal för upp till 20 personer 
Två personal för 21-60 personer
Tre personal för 61-90 personer 
Fyra personal för 91 personer och fler

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.

Menyförslag för Minnesstunder


