
 
 

Meny 
 

Jordärtskockssoppa 

med pumpa & solrosfrön samt rökt färskost 

 

alternativt 

 

Halv hummer 

Gratinerad med tryffel & Gruyere serverad med 

en lätt fänkålssallad 

 

*** 

 

Oxfilé 

med bakad lök, portabello, ungsstekt potatis, 

rostad lökemulsion & skysås 

 

*** 

 

Salt karamell & fikonmousse 

med choklad & lemoncurd 

 

Tre rätter med soppa 435 

Tre rätter med hummer 495 

Alla fyra rätterna 615 

 

 

 

 

Maten levereras för egen värmning och instruktioner finns längre ner på nästa sida. 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 15-18. För lördag eller söndag så beställ till 

fredag och sen går det fint att använda i helgen alternativt hämta själv på lördagen efter kl 17. 

Prisexempel leverans 

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 

 

INSTRUKTIONER FÖR VÄRMNING PÅ NÄSTA SIDA 

 

mailto:catering@matochdestillat.se


 
 

 

 

 

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 

 

1. Ta ut allt från kylen. 

2. Sätt på ugnen på 220 grader 

 

Soppa: Värm soppan i en kastrull på låg värme så det inte bränns. 

Lägg färskosten och fröna i mitten på tallriken. Häll sedan den rykande varma soppan runt om och njut. 

 

Hummer. Stoppa in folieformen med hummer i ugnen och gratinera tills den är gyllenbrun (5-10 min 

beroende på ugn). Lyft över på en tallrik och toppa med fänkålssallad lite på sidan av hummern. 

 

3. Sänk ugnen till 200 grader 

 

Oxfilé: Häll i skyn i en kastrull och värm sedan på medelvärme tills den är rykande. Det är den mörka såsen i 

flaskan/burken. Om den är lite geléaktig så värm under lite varmt vatten så att såsen smälter lite och går att 

hälla ut. Det är det gelatin som bildas när man kokar en fond som gör att den stelnar när man kyler den. 

Ställ in potatis, portabello, bakad lök & oxfilé i ugnen 7 minuter innan servering. Det är lättare att använda en 

ugnsfast form om ni har istället för dessa aluformarna. Lökemulsionen ska ej värmas. 

Då oxfilén är förstekt så behövs det inte att den står och vilar innan servering som man kanske normalt gör. 

Lägg upp lite fint på en gärna värmd tallrik och klicka även dit lökemulsionen. 

 

Desserten är klar som den är och är bara att servera. 

 

Smaklig måltid. 
 


