
 

 

 

Prislista & Meny  
2020 

 
Ett långsiktigt samarbete där vi på Astrids säkerställer kvalité & inspirerande 

måltider. 

 

 

 



STUDENT & SOMMARERBJUDANDE 2020 
Just nu erbjuder vi en fantastisk möjlighet för er som vill fira student, ha en 

sommaravslutning med jobbet eller kanske en trädgårdsfest? 

Vi erbjuder en härlig ”Boka Tidigt” rabatt på en av våra populäraste sommarbuffér. 

Boka er buffé innan den 1/5 och avnjut den någon gång under perioden 25/5-21/6.  

Erbjudandet gäller vid bokning om minst 30 personer och exklusive leverans. 

Boka på info@astridskok.se 

 
 
STUDENT & SOMMARBUFFÉ 

• Citron & örtbakad kycklinglårfilé 
• Sotad lax med crudité på fänkål & dill, picklad gurka & citronkräm 
• Rostade rotfrukter med ruccola, örter, vitlök & kaprisbär 
• Grönsallad  
• Citronaioli 
• Surdegsbröd & vispat smör 

 
 
Ordinarie Pris: 295:-/person 
 
Pris med Boka Tidigt Rabatt: 245:-/person 
 
Psssst….  
Lägg till en liten chokladmousse med rostad kokos & rårörda hallon för 30.- 
 

 

 

Glad Sommar! 

 

 



ASTRIDS LUNCHER   

Vi bygger våra lunchmenyer efter säsong och utbud. Självklart jobbar vi så närproducerat som det 
går.  

Hittar ni inte det Ni söker eller någon tidigare favorit så löser vi det.  

Alla rätter och bufféer kommer med handskrivna skyltar samt serveras i bufféform om inget annat 
önskas.  

  

ASTRIDS LUNCHRÄTTER - 115:- (soppa ej inkluderad)  

 För meny gå in på http://astridskok.se/lunch/ 

 
Minimiantal vid beställning 10 portioner  

  

ALLTID PÅ ASTRIDS   

A) Köttbullar med gräddsås, pressgurka, lingon & kokt potatis – 170:-  

B) Fiskgryta med chili, citrus, tomat, aioli & krutonger – 210:-  

C) Veckans vegetariska – 139:-  

  
Minimiantal vid beställning 10 portioner   

Ert val av lunch serveras till samtliga i sällskapet. Vi ordnar med allergier, speciella önskemål och annan kosthållning på 
förfrågan.  

Till samtliga luncher ingår sallad, Astrids surdegsbröd & smör. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUFFÉ  

Lättsam middag på stående fot, grillbuffé eller en sittande 3-rätters festmåltid?  
Vi hjälper er att hitta rätt lösning utefter förutsättningarna Ändra Text 

 
 

1) 
Rimmad sotad lax med crudité på fänkål & dill, picklad gurka & citronkräm 
Confiterad Svensk fläsksida med, koriander, vårlök & rostad lök 
Chipotlemajonnäs 
Rostade rotfrukter med ruccola, örter, vitlök & kaprisbär 
Chilirostade kikärtor med picklad rödkål, koriander & Israelisk cous cous 
Grönsallad 
Surdegsbröd & vispat smör 
 
Pris: 345:-/person 

 
2)  
Mozarella från Frägsta mejeri med citrusfiléer, honung, pinjenötter & olivolja 
Bruten fetaost med rödbetsmajonnäs, rostad bovete & svarvad råkost 
Bönsallad med rostad morot, dill, solrosfrön, vårlök & senap 
Rostad morot med svartkål, senapsvinigraitte & krispig grönkål  
Chilirostade kikärtor med picklad rödkål, koriander & Israelisk cous cous  
Grönsallad 
Surdegsbröd & vispat smör 
 
Pris: 345:-/person 

 
Minimiantal vid beställning av Astrids bufféer är 30 portioner 

 
 
DESSERT SOM TILLVAL TILL ER BUFFÉ 
1) Chokladtryffel 
2) Mörk chokladmousse med rostad kokos & rårörda hallon  
3) Äppelkompott med kardemummasmulor & vaniljgrädde 
 
Pris 1: 25:- 
Pris 2-3: 60:- 

 
 

Minimiantal vid beställning av Astrids bufféer är 30 portioner 

 

ASTRIDS 3-RÄTTERS MENYER 



 
Kontakta oss för förslag på 3-rätters menyer. Vi skräddarsyr menyerna efter era önskemål och utefter säsong 

 
Vi levererar maten färdig, ni värmer & lägger upp den på tallrik. 

Självklart medföljer ett upplagningsformulär. Allt för att det ska bli så enkelt som möjligt för er. 
Ändra textJ 

 

 

WRAPS  
Mättande som en hel måltid, som lunch, mellan möten eller till det stora eventet.  

 

 

 

WRAPS 

Basen i samtliga våra wraps är vetetortillas & romansallad  

1)   
Kyckling, curry, rostad lök & syrade grönsaker  
2)   
Pastrami, picklade grönsaker, dijonaisse & surkål  
3) 
Vegetarisk: Fetaost, rödbetsmajonnäs, rostad bovete & råkost 
 
 Pris  89:-   
 
Minimiantal 30 personer 

 
 

 

 



 

 

KANAPÉER  
Perfekt till minglet eller när man behöver fylla på lite energi 

Vår erfarenhet säger att 3-5 stycken per peson brukar vara lagom 

 

1. Sotad lax med citronmajonnäs, picklad gurka & dill 

2. Skagenröra med löjrom, dill & crostini 

3. Löjromstaco med gräddfil, syrad rödlök & dill 

4. Tartar på entrecôte med syrad lök, kapris & tryffelmajonnäs 

5. Helbakad rotselleri med hårdost, brynt smör, hasselnötter & Äpple 

 
Pris 50kr/st 

 

Minimiantal vid beställning 30 av varje sort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRA ATT VETA, LEVERANSVILLKOR & PERSONAL 
 

Alla våra luncher beställs 48 timmar innan avtalat leveransdatum 

*** 

Övriga beställningar beställs 5 arbetsdagar innan avtalat leveransdatum 

*** 

Avbokning senast 5 dagar före avtalat leveransdatum debiteras 50% av ordervärdet  

*** 

Avbokning senast 3 dagar före avtalat leveransdatum debiteras 100% av ordervärdet  

*** 

Ändring av en beställning som inte väsentligt ändrar ordervärdet får ske senast 3 dagar före avtalat 
leveransdatum 

*** 

Leveranskostnad offereras  

*** 

Vi levererar 7 dagar i veckan 07.00-23.00 

*** 

Vi fakturerar med 15 dagars betaltid. Vi tillämpar ingen fakturakostnad 

*** 

Kunden ansvarar för eventuell utrustning som hyrts in eller medföljer vid leverans. Från tiden då den avlämnas till 
och med hämtning. Utrustningen återlämnas i samma skick som vid utlämnande 

*** 

 


