
 
Meny Elegant 

 

Nässelsoppa  

med lättbakad röding, rökt gräddfil  

& kallpressad rapsolja 

 

*** 

Pluma Iberico 

med sauterade svampar, ramslök,  

kungsmussling, kumquats, timjansemulsion  

& skysås 

 

*** 

Kokospannacotta 

med chokladganache, rostad kokos, 

honung & citrussocker 

 

455 kr 

 

 

 

Meny Vegetarisk 
 

Nässelsoppa 

med grillad gurka, spritärta & rökt gräddfil 

 

*** 

Vit Sparris 

med confiterad tropea lök, pocherat ägg,  

mandel, gröna vårblad & hollandaise 

 

*** 

Kokospannacotta 

med chokladganache, rostad kokos, 

honung och citrussocker 

 

435 kr 

 

 

 

 

Meny Klassisk 
 

Sillamacka  

Inlagd sill på rågbröd, rökt gräddfil  

& pocherat ägg 

 

*** 

Wallenbergare 

med potatispurée, lingon, ärter & skirat smör 

 

*** 

Crème brûlée 

Säg till om ni har en brûléebrännare  

för att bränna av sockret själv. 

 

355 kr 

 
 

 

 

Maten levereras med instruktioner för egen 

värmning. Vi behöver en förbeställning senast kl 12 

(senare? Ring och fråga) samma dag som 

avhämtning som sker mellan kl 17 & 19. På 

fredagar går det att hämta under eftermiddagen 

också men vi behöver då veta det i förväg. 

Utkörning kan ordnas måndag-fredag och levereras 

någon gång kl 15-17. För lördag eller söndag så 

beställ till fredag och sen går det fint att använda i 

helgen alternativt hämta själv på lördagen efter 17. 

Prisexempel Utkörning 

Centrala Lund 75kr 

Utkanten av Lund ex Gunnesbo, Linero, 

Nöbbelöv, Råby m.m. 125kr 

Utanför Lund 15kr per körd km ex Dalby 12 

km=24x15=360kr 

 

Boka via e-post catering@matochdestillat.se eller 

telefon 046-12 80 00 

 

 

Vänd för instruktioner om 

värmning 



 
Instruktioner för värmning 

Gå gärna igenom påsen direkt så att allt är som det 

ska. Hör annars av er så vi kan lösa det till er. 

046-128000, catering@matochdestillat.se 

 

Meny Elegant 

1. Ta ut allt från kylen. 

2. Sätt ugnen på 200 grader  

Nässelsoppa: lägg rödingen i en djup tallrik (gärna 

varm). Lägg gräddfilen över rödingen och avsluta 

med oljan. Värm soppan på medelvärme i en 

kastrull tills den är riktigt varm. Häll sedan den 

rykande varma soppan runt om och njut. 

 

Pluma: Lyft ur timjansemulsionen & kumquats och 

lägg åt sidan. Sätt in folieformen med kött, sås och 

svamp i ugnen (200grader) i ca 6 minuter. När det 

är klart så lägg upp det på en tallrik (gärna varm, 

kör i micro t.ex.) och häll över skysåsen.  Lägg upp 

timjansemulsionen & kumquats på tallriken  

 

Desserten är klar som den är och är bara att 

servera. 

 

Meny Vegetarisk 

1. Sätt in allt i kylen förutom hollandaisesåsen 

2. Sätt ugnen på 150 grader. 

 

Nässelsoppa: Ta ut allt till förrätten från kylen. 

Lägg den grillade gurkan och spritärtorna i en djup 

tallrik (gärna varm). Lägg den rökta gräddfilen 

överst. Värm soppan på medelvärme i en kastrull 

tills den är riktigt varm. Häll sedan den rykande 

varma soppan runt om och njut. 

 

Vit sparris:  Ta ut allt från kylen och värm 

folieformen i ugnen på 150 grader i ca 4-5 min. 

Hollandaisesåsen kommer brevid och ska inte 

värmas. Lägg upp allt på tallriken som en snitsig 

sallad och servera med hollandaisesås. 

 

Desserten är klar som den är och är bara att 

servera. 

 

Meny Klassisk 

1. Ta ut allt från kylen. 

2. Sätt ugnen på 200 grader  

Sillamacka: lägg brödskivan på en tallrik, toppa 

med sillen, rökt gräddfil och ägget. 

 

Wallenbergare: Lyft ur lingon och ärter från 

formen. Sätt in formen med wallenbergare, 

potatispurée och smör i ugnen i ca 6 minuter. Lyft 

ur och lägg upp walle och purée på en tallrik, lägg 

på lingon och ärter samt toppa wallenbergaren med 

det skirade smöret.  

 

Desserten är klar som den är och är bara att 

servera.  

Om ni sagt till om att få den obränd så finns 

sockret bredvid och täck då ett lager med socker på 

bruléen och bränn av med brännare. Bränn ej 

direkt på glaset. 

 

 

 

Smaklig måltid. 

 
 


