Catering från Matería
Vi på Matería bakar och lagar mat & dryck när du behöver, tex frukostmötet, eftermiddagsfikat, eller firmafesten. Se
menyn nedan som ett exempel på vad vi kan erbjuda er. Tveka inte att kontakta oss för förfrågningar eller funderingar.
Vi kan även hjälpa till med serveringshjälp, möbler, porslin, underhållning. Ja, vi fixar det du vill slippa eller inte hinner
göra själv

SMÖRGÅSAR
Smörgåsarna är alla lagom som en mindre måltid. Ska ni mingla och äta på stående fot passar några mingelbitar perfekt.
Hel
Mingelbit
Avocadosmörgås med en smakfull koriander-, och limekräm samt rosépeppar
58 kr
29 kr
Surdegsfralla med västgötakloster ost
29 kr
Surdegsmacka med västgötakloster ost
54 kr
Surdegsmacka med mozarella och prociutto och solkyssta cocktailtomater
58 kr
Klassisk räksmörgås på danskt rågbröd eller surdegsbröd
85 kr
40 kr

JOS & SHOTS
RÖD JOS med rödbetor, äpple, apelsin och hallon
GRÖN JOS med gurka, äpple, fänkål och vetegräs
ORANGE JOS med morot, äpple, citron och ingefära
Färskpressad apelsinjos
Ingefärsshot

34 kr
34 kr
34 kr
34 kr
21 kr

SALLADER
Kycklingsallad med quinoa, morötter, tomat, gurka, rödlök, valnötter & tranbär. Serveras med en
ingefärs-, citron- och dijondressing
Avocadosallad med quinoa, morötter, tomat, gurka, rödlök, valnötter & tranbär. Serveras med en
ingefärs-, citron- och dijondressing
Räksallad med quinoa, tomat, gurka, rödlök och MSC märkta handskalade räkor & koriander- och limedressing
Rostade rödbetor, fetaost, hummus med quinoa, morötter och gurka serveras med en senapsvinegrette

KAKOR & BULLAR
Rödbetskaka med limefrosting
Cheesecake med hallon
Chokladboll
Kanelbullar
Cookies, bakade på bönor och jordnötssmör
Espressobit (fikon, aprikoser, nötter, espresso och mörk choklad)
Äppleruta (äpple, kokos, nötter och tranbär) RAWFOOD
Matchaboll (matchate, lime, cashewnötter, kokos & dadlar) RAWFOOD

28 kr
35 kr
21 kr
25 kr
20 kr
24 kr
24 kr
24 kr

Kontakta oss på info@materia.nu eller mobil 0725-441114

86 kr
86 kr
96 kr
86 kr

