
 
 
 

Take Away & Utkörning V15 
Lunch & Kväll 

Lunch Förbeställning Utkörning 
Leverans sker någon gång mellan kl 11.30 & 13.30. 
Önskemål kan lämnas så försöker vi tillgodose dem. 
Vid större beställningar är det lättare att bestämma en 

fast tid. 
Välj själv om det ska levereras varmt eller kallt för egen 
värmning. 
Fri leverans inom Lund City vid förbeställning samt 
minimum 200kr / order annars 50kr. Utanför City upp 
till 10 km, fri leverans vid minimum 600kr/order. 

Annars 200kr 
Beställning innan kl 10 via e-post  
catering@matochdestillat.se alt ring 046-12 80 00 så 
försöker vi ordna det. 

Kväll Förbeställning Utkörning 
Leverans sker någon gång mellan kl 15 & 17. 
Önskemål kan lämnas så försöker vi tillgodose dem. 
Maten levereras kall för egen värmning. 
Fri leverans inom Lund City vid förbeställning samt 

minimum 200kr order annars 50kr. Utanför City men 
Lund med omnejd(5km) fri leverans över 600kr annars 
100kr 
Längre avstånd fri leverans vid ordervärde 200kr / km  
Beställning innan kl 12 via e-post eller telefon.  
catering@matochdestillat.se alt ring 046-12 80 00 så 
försöker vi ordna det. 

Take Away Lunch 11.30-13.30 
Vi erbjuder vår mat som avhämtning. För aktuell meny 
se vår lunchmeny till höger. Smidigast är att förbeställa 
senast kl 10 men det går fint att bara komma in med. 
Priserna är vid förbeställning annars vanliga priser 

Take Away A la Carte Kväll 17-20 
Vi erbjuder vår mat som avhämtning. För aktuell meny 
se vår kvällsmeny till höger. Smidigast är att förbeställa 

men det går fint att bara komma in med. 

Priserna är vid förbeställning annars vanliga priser 
Beställning innan kl 14 via e-post  
catering@matochdestillat.se alt ring 046-12 80 00 så 
försöker vi ordna det. 
 

Betalning vid utkörning 
Swish, kontant betalning eller mot faktura.  
Meddela betalsätt vid bokning så tar vi med 
kontantkvitto alt swishkvitto vid leverans.  
Vid avhämtning går det även att betala med kort som 
vanligt. 

 

Lunchmeny se aktuell lunchmeny på hemsidan  

Dagens rätt  

vid förbeställd utkörning eller take away 100 

Vegetarisk dagens 

vid förbeställd utkörning eller take away - 100 

A la carte Lunch 
Wallenbergare med ärter, lingon, potatispuré  
& brynt smör – 185 
Skreitorsk med rotselleripuré, grönkål, brynt smör med 
blåmussla – 265 

Lammrygg med sparris, nässelpesto, citron  
& steksky - 265 

Desserter 
Tryfflar – 39 
Crème Brûlée – 69 
 

A la Carte Kväll 
Förrätter 
Stenbitsrom    110 
med vit sparris, stekt bröd, anis & apelsinkräm 
Tångrom    100 
med vit sparris, stekt bröd, anis & apelsinkräm 

Rå oxe   110 

med ramslökskräm, syrliga rädisor & kapris 

Varmrätter 
Grissida    255 
med sotad vit sparris, dragon, råhyvlad rabarber, 
lakrisört & tjärsirap 
Oxfilé   285 

med confiterad portabello, syrlig lök, krispig 

ostronskivling, grönpeppar & hollandaise 

Friterad gulärtsboll  225 
med rapsstjälk, spetskål & lagrad ostkräm 
Skreitorsk   275 

med rotselleripuré, grönkåksskott, krispig surdeg & 

brynt smör med blåmussla 

Lammrygg   265 

med nässelpesto, grön sparris, lagrad ost, grillad 

citronkräm & steksky 

Efterrätter 

Chokladtryfflar  39 

Chokladkaka   69 
med hallonmousse & vaniljkräm 
Ost x 3 sorter, fröknäcke & marmelad 119 
 

Se nästa sida för fast kvällsmeny till 
specialpris mot förbeställning 

about:blank
about:blank
about:blank


 
 
 

Kvällsmeny trerätters 395kr 
Minimum 2 menyer. Måste förbeställas 
 
Stenbitsrom 
med vit sparris, stekt bröd, anis & apelsinkräm 
 

*** 
Lammrygg    

med nässelpesto, grön sparris, lagrad ost, grillad 

citronkräm & steksky 

 
*** 
Chokladkaka 

med hallonmousse & vaniljkräm 
 
 

Premium Trerätters 435kr 
Minimum 2 menyer. Måste förbeställas 
 
Stenbitsrom 

med vit sparris, stekt bröd, anis & apelsinkräm 
 
*** 
Oxfilé  
med confiterad portabello, syrlig lök, krispig 
ostronskivling, grönpeppar & hollandaise 
 
*** 
Chokladkaka 
med hallonmousse & vaniljkräm 
 
 
 


