Ågrenska är en kreativ och utvecklande mötesplats som
BSCFUBSGÚSCBSO VOHEPNBSPDIWVYOBNFEGVOLUJPOT
nedsättningar, deras familjer samt berörd personal.
Vi hjälper familjerna att bemästra sin vardag och leva
ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Catering

Allt överskott från cateringverksamheten går oavkortat
till vårt ickevinstdrivande arbete.

med gott samvete

Välkommen!

För information och bokning kontakta:
Ågrenska
5FMefon00
&QPTUcatering@agrenska.se
www.agrenska.se/catering

Fotograf: Agneta Thorsén

www.agrenska.se

www.agrenska.se

För oss på Ågrenska är en måltid mer än mat. När vi
skapar vår meny hämtar vi inspiration från Lilla Amundön.
Från det salta havet, granitklipporna, den friska luften
och grönskan. Våra barn och ungdomar sporrar oss att
hela tiden ta fram det bästa.
Vi erbjuder naturligtvis allt från catering till helhetslösningar
vid större fester. Om du så vill hjälper vi till med personal,
porslin, möbler, linne, blommor mm för att ordna ett
arrangemang efter era önskemål. Vi vill gärna dela med oss
av våra måltidsupplevelser, så hör av dig nästa gång du
funderar på catering. Det goda samvetet får du på köpet.

Välkommen

Meny
Skaldjursbuffé t¯OHBEFNVTTMPSJWJUWJOPDIÚSUFS
Skaldjurpaté. Avokadotårta med kräftstjärtar. Varmrökt lax
med dill och romsås. Färgglad räksallad med rädisor och röd
mangold. Västerbottenpaj. Krabba med hovmästarsås.
Ostbricka med tre sorters dessertost samt en lagrad hårdost
med marmelad. Nybakat bröd med smör. Pris: 265 kr/port.
Sinnenas Promenad t,BMMSÚLUBMBYLOZUFONFEQFQQBSSPUT
crème. Lågtemperaturstekt lammfilé med puylinser.
Skaldjurscheesecake med rom. Randig potatistårta. Små
QBSNFTBOTVðÏFS#SÚETBMMBENFEUPNBUFSPDITZMUBESÚE
lök. Nybakat bröd med smaksatt smör. Pris: 215 kr/port.
Italiensk buffé t,ZDLMJOH5POOBUPNFELBQSJTGSVLUFSPDI
sardeller. Parmaskinka med färgglad melonsallad. Pastasallad
NFEQFTUPPDIHSÚOTBLFS5PNBUTBMMBENFENP[[BSFMMBPTU
och basilika. Minipajer med ost och skogssvamp. Frittata.
Marinerade kronärtskockshjärtan, inlagd paprika och oliver.
Grissini. Nybakat bröd med smör. Pris:175 kr/port.
Favoritbuffé t5ZSPMFSTLJOLB.BSJOFSBEìÊTLZUUFSëMÏ
Potatisgratäng med svartrötter. Sallad på ljummen
fullkornsvete med fetaost, småtomater och basilika.
Sallad med färska bönor och honungsspetsad vinegrette.
Nybakat bröd med smör. Pris: 155 kr/port.
Vänskapsbuffé t&UUVSWBMBWUVOUTLJWBETLJOLBNFE
melonbåtar. Marockansk färgglad Couscoussallad.
Små kryddiga kycklingklubbor. Pastasallad med fint skurna
grönsaker och bacon. Oliver och småtomater.
Paprikadressing. Nybakat bröd med smör. Pris: 135 kr/port.

Pajbuffé t2VJDIF-PSSBJOF7FHFUBSJTLQBKNFETQBSSJT 
ost och tomater. Ostpaj med tre sorters lök. Blandad grönsallad,
oliver och apelsinvinegrette. Nybakat bröd med smör.
Pris: 135 kr/port.
Salta stänk t5SFTPSUFSTTJMMHHPDITQFOBUTBMMBENFE
senapsvinegrette. Dillkokt potatis. Ostpaj. Lagrad hårdost.
Mörkt och vitt bröd samt lantknäcke. Pris: 139 kr/port.
Mexikansk buffé
,SZEEJHDIJMJ)FUBLZDLMJOHWJOHBS5WÌTPSUFSTCÚOTBMTB
(VBDBNPMF#MBOEBETBMMBE-ÚL5BDPTÌT(SÊEEëM
'FGFSPOJ5PSUJMMB/BDIPT0TUTÌTPris: 175 kr/port.
Buffé med tre sorters spett:
Kycklingfilé med mangochutneysås. Biff med teryakisås.
-BYNFETFTBNPMKBPDITFTBNGSÚ4BMMBETSJT5TBUTJLJ
Fruktig sallad. Fetaost. Sweet chilisås.
Nybakat bröd med smör. Pris: 165 kr/port.
Dessert
Passionsmousse
Limetryffel med hallonsås
Färskostpaj med jordgubbssalsa & mynta
Ostbricka med tillbehör
Vaniljpannacotta med hallon & lakritsfudge
Fransk Pavé med ananas
Alla priser är exklusive moms 12%.
10 portioner är minimum vid beställning.

55 kr/port.
45 kr/port.
65 kr/port.
65 kr/port.
49 kr/port.
42 kr/port.

