Våra event ska erbjuda god mat för kräsen publik och plånbok. För små grupper eller
riktigt stora fester

VI HJÄLPER DIG
Vår ambition är att vara den enda leverantör du behöver för just din fest.
Vi erbjuder allt från tält, möbler, glas och porslin till serveringspersonal, bartenders och underhållning.
Vi har god erfarenhet av allt från små privata middagar till festivaler med 10 000 besökare.
_________________________________________________________________________________________
OLSSONS BRYGGAS MEDELHAVSBUFFÉ - 375 KR/PERS. EXKL. MOMS
smaker från Medelhavet
Anti pasta
Plockfat med charkuterier, korv och grillade grönsaker
Vitello Tonnato
Rostbiﬀ på kalv med tonfisk- och kaprismajonnäs
Vildsvinskarré med funghi
Varmrökt lax med
lime, basilika och svartpeppar
Insalata Caprese
Tomater, mozarella, basilika och olivolja
Pasta Linguine
i krämig örtsås med parmesanost
Vitlök- och timjanrostad sommarpotatis
Ostbricka med russin och valnötter
Melon- och fetaostsallad
Plocksallad
Focaccia med rosmarin och havssalt samt smör
________________________________________________________________________________________
OLSSONS BRYGGAS GRILLBUFFÉ - 375 KR/PERS. EXKL. MOMS
grillat till perfektion
Lammkorvar med aiolidipp
Pestomarinerad kycklingfilé
Cajunkryddad fläskkarré
Kalvrostbiﬀ med Jack Daniel’s glace
Beef Roast jalapeno
Varmrökt lax
Krämig potatissallad
Grillade grönsaker
Rödbetssallad med getost och pinjenötter
(forts. nästa sida)

Vattenmelon med fetaost och basilika
Gurka, rödlök och kapris med vinäger
Tomat- och mozarellasallad
Såser: bearnaise, salsa, smokey BBQ-sås,
blue cheese-dip och aioli
Bröd och smör
________________________________________________________________________________________
OFYR-KVÄLL MED OLSSONS BRYGGA - 450 KR/PERS. EXKL. MOMS
Hyr vår grill med grejor!
Vi tar med oss Ofyr-grillen och kommer till dig. Korgarna är fullastade med
härliga och speciellt utvalda råvaror som du grillar själva. Tillbehör som
salladsbuﬀé, läckra såser, smör och bröd följer också med. Ingen fara, vi tar
även med ved.
I priset ingår hyran av Ofyr-grillen, inkl. ved. (1 Ofyr per 50 pers.)
________________________________________________________________________________________
OLSSONS BRYGGAS RÄKFROSSA - 250 KR/PERS. EXKL. MOMS
en riktig sommarklassiker
Färska räkor
Aioli-dip
Thousand Island-dip
Ostbricka med brieost, ädelost och skivad ost
Stort fat med skuren färsk frukt
Salta kex samt Bretonkex
Bröd och smör
________________________________________________________________________________________
OLSSONS BRYGGAS DELIBRICKA - 125 KR/PERS. EXKL. MOMS
Delibricka med (nästan) all världens go’saker: svenska ostar,
medelhavskorvar och charkuterier, oliver, tapenade och
nötblandning. Serveras med majsbröd
________________________________________________________________________________________
SÖT & GÔTT FRÅN OLSSONS BRYGGA - 89 KR/PERS. EXKL. MOMS
Välj mellan:
- Pannacotta på vit choklad och mandel.
Pricken över i: skogsbärskompott!
- Baba - franskt bakverk dränkt i rom, jättegott - med kräm på
passionsfrukt, citron och apelsin.
________________________________________________________________________________________

Villkor
Priserna avser per person och är inklusive 12 % cateringmoms
Minst antal för beställning är 10 personer om inget annat anges
Avbokning ska ske senast fem dagar i förväg
Ändring av antal ska meddelas senast två dagar i förväg
Skålar och uppläggningsfat följer alltid med

Varmmaten levereras i isolerade värmeboxar
Diskning ingår i priset, dock ska allt porslin vara sköljt, avtorkat och nedpackat
Vid krossat porslin, saknad eller trasig utrustning debiteras fullt inköpspris
_________________________________________________________________________________________
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
Vänliga hälsningar
Olssons Brygga
Telefon: + 46 (0) 570 167 00
Mail: info@br-olssons.se

