Du fixar festen, vi fixar maten
Vi ordnar allt från frukostfrallorna till trerätters menyn. Här hittar du lite exempel på catering,
kontakta oss för fler exempel eller en skräddarsydd meny till just dig.
Vi ordnar även serveringshjälp, möbler, porslin, underhållning. Ja, vi fixar det du vill få hjälp med.

Matiga mingelbitar

Mindre men matiga bitar, gjorda på vårt hembakta surdegsbröd
Örtaioli & Västgötaklosterost
Rödbetshummus & sockerärtor
Avocado & korianderkräm
Chilimarinerade räkor & vitlöksaioli
Hummus & solkyssta cocktailtomater
Örtfärskost med paprika

23 kr
23 kr
23 kr
30 kr
23 kr
23 kr

Bufféer

Materia bufféen

180 kr /portion

Peppar- och balsamicomarinerad kycklingfile
Rostade rödbetor med chevre, honung och valnötter
Ingefärsmarinerad morotssallad
Grön basilika och vitlökskräm
Fransk potatissallad alt potatisgratäng
Hembakat surdegsbröd & smör
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Gröna majorna

150 kr/portion

Rostade rödbetor med chevre, valnötter och honung
Spenat- och fetaostpaj
Röda Linser med rödkål, gröna skott och färska örter
Grönsallad med cocktailtomater, hyvlad blomkål och rödlök
Råmarinerad Broccoli med söt Tahinidressing och Sesamfrön
Hembakat surdegsbröd & smör

Röda sten

200 kr/portion

Varmrökt lax med örtkräm
Ädelost, äpple och valnötssallad
Quinoasallad med mango, rostad mandel och babyspenat
Citrusdressad rödkålssallad med chili, koriander och vitlök
Grönsallad med cocktailtomater, salladslök och hyvlad parmesan
Hembakat surdegsbröd & smör

Smörgåsar
Fralla med västgötakloster ost
Surdegsmacka med västgötakloster ost
Surdegsmacka med mozarella och prociutto och solkyssta cocktailtomater
Klassisk räksmörgås

29 kr
54 kr
58 kr
115 kr

Desserter & kakor
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 mail: info@materia.nu eller telefon: 0725-441114
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