
Cateringsmeny





Friterat tunnbrödschips med chipotlecremé

Manchego, blandade kryddiga korvar och 
kronärtskocka med ”granskottsirap”

Potatisbakelse med salvia och färskost

Vitbalsamicomarinerad fläskfilé 
med färska frukter och bär

Skaldjurssallad med scharlottenlöksvinegrette  
rostad tomat och vitlök

Formbröd med timjan och citron

tapenade

215 kr

Couscoussallad med strimlade grönsaker,   
lime och riven ingefära

 Kimchi

Glasnudelsallad med strimlad biff, koriander,  
bönskott, chili och soya

Wasabidipp

Laxsashimi på sallad med rostade cashewnötter, 
sesamfrö salladslök rättika och gurka

Mango- och chilisalsa

Chili- och hoisinglacerade kycklingspett

 

245 kr Min 15 pers

Krämig räk- och kräftsallad med gurka och gräslök

Ugnsbakad laxfilé med grillad citron och dill

Majskyckling med färska örter och honung

Dragon- och vinägercrème

Potatissallad med kapris och salladslök

Romsås med dill– och gräslök

Picklade primörer

Trädgårdssallad med västerbottensost

235 kr/port Min 20 pers

Balsamico- och tryffelmarinerad fläskfilé

Basilikacrème med parmesanost och citron

Ugnsbakad lax i bitar på trädgårdssallad med  
fänkålskrudité, dill och gurka

Ört och vitlöksgrillad kyckling

Potatissallad med örter och dijonsenap

Tomatsalsa

Örtmarinerade oliver

225 kr/port Min 15pers

Festbuffé

Svenska fatet

     Nya smaker

Evergreen buffén

Cateringsmeny



Chiliglacerade babybackribs

Coleslaw med apelsin och kummin

Hickory rökt fläskfilé

Barbequesauce

Potatissallad med spenat och sparris med 
torkade körsbärstomater

Bluecheesedipp

Chipotlekryddade kycklingklubbor

Grönsallad med blandade meloner

Cornbread med honungssmaksatt färskost 

265 kr Min 20 pers

Pastasallad med handskalade räkor,
 lime och färsk chili

Pepparstekt kallskuren fläskfilé med grillad 
citron och örter

Potatissallad med salladslök och kapris

Mild dijonsenapscrème

Rostad paprikasalsa

Grönsallad med primörer

Smör och bröd

 

179 kr/port Min 15 pers

Sparrismousse med löjrom och hackad ägg

Inkokt lax med ramslök, saffransaioli,  
surdegskrutonger och friterad dill

Gremolatatabakad kalvytterfilé semitorkade tomater,  
vit sparris med rostade hasselnötter och vispad smetana

Skaldjurssallad med halstrade pilgrimsmusslor  
och salsa verde

Rosastekt oxfilé med tryffelsmaksatt svampcrème,  
krasse och friterad ostronskivling

Bakade potatishalvor med kapris rödlök och salladslök och 
dijoncréme samt knaperstekt bacon

Trädgårdssallad med blandade betor,  
rostade körsbärstomater och pinjenötter 

395 kr/port Min 20 pers

Italiensk trädgårdssallad med bresaola,  
gorgonzola och grillade fikon

Kalvytterfilé ”Vitello tonato” med gremolata  
och soltorkade tomater 

Pestogrillad laxfilé med citron 
och hyvlad parmesanost samt ruccola

Gnocci med sallad på portabello,  
tryffel och glacerad rödlök  

Balsamico- och chilimarinerad peccorino,  
kronärtskocka och oliver

Foccacia med havssalt och rosmarin

285 kr/port Min 20 pers

Stora grillbuffén

Gourmetbuffén

Enkelt och gott!

Italienska smaker

Cateringsmeny



Tapenade

Basilikabakad kyckling

Rostade medelhavsgrönsaker 
med färska örter

Pastasallad med soltorkade tomater  
och basilika

Vitlöksrostad potatis

Tzatziki

Pikant tomat– och löksalsa

Marinerade oliver

169 kr/port Min 15 pers

Pulled Jackfruit med chili & örter 

Vildris med ruccola & svarta oliver

Kyddiga små grönsaksburgare 

Rödkålsslaw med honung

Sparris med västerbottensost, shitake, ruccola 
samt semitorkade körsbärstomater 

Grillad röd paprikachutney

 Picklad svamp med rödlök

Trädgårdssallad med rostad pumpa och fetaost  

 

265 kr/port Min 20 pers

Tzatziki

Tapenade

Balsamico- och chilimarinerade oliver  
och kronärtskockor

Parmesanbakad kycklingfilé

Grekisk sallad med kalamataoliver och fetaost

Charkuterifat med Felinosalami och  
lufttorkad skinka

Pastasallad med soltorkade tomater och basilika

Skaldjursallad med rostade medelhavsgrönsaker 
och äpplepesto

”Caprese”  Tomat och mozzarellasallad

Vitlöksrostad potatis 

mojorojo 

Foccacia med rosmarin och havssalt

285 kr/port Min 20 pers

Medelhavsbuffé #1 Medelhavsbuffé #2

Vegetarisk buffé

Cateringsmeny



Desserter

Apelsinpannacotta
Pannacotta smaksatt med apelsin och vanilj 

täckt med espressokaramell

74kr/port

Chokladpannacotta med vitchokladtäcke 
apelsinsallad och hallon 

74 kr

Fläderpannacotta 
Fräsch fläderblomspannacotta med  

myntamarinerade bär

69 kr/port 

Tiramisu
Klassisk italiensk dessert med krämig mascarponeost,

savaordikex, marsalavin och kaffe

79kr/port Min 20 pers

Chokladkaka
Fyllig chokladkaka i bitar toppad med  

Bailey´svispgrädde och jordgubbar

69kr/port

Cheesecake
Vit chokladcheesecake med  

passionsfruktsglaze och färska bär

69kr/port

Kanderade äpplen 
Kanderade äpplen med ingefära, kardemumma,  

söta smulor och vaniljkräm

69kr/port

Mörk choklad- och vaniljbrulée
Mörk choklad- och vaniljbrulée

85kr/port

Focaccia
Formbröd med fetaost och tomat

Olivolje- och rosmarinsmör

20kr/

Anis– och fänkålsbröd
Vispat smör med havssalt och citron

20kr/ port 

Lilla ostfatet
Brie de Meaux -Opastöriserad fransk  

vitmögelost av komjölk

Gruyère -Lagrad och opastöriserad  
Schweizisk hårdost av komjölk

Mörkt sirapsbröd med torkad frukt

Fikon- och lagerbladsmarmelad

59 kr/port Min 20 pers

Stora ostfatet
Brillat Savarin -Opastöriserad fransk färskost  

av komjölk och grädde 

Brie de Meaux -Opastöriserad fransk  
vitmögelost av komjölk

Gruyère -Lagrad och opastöriserad  
Schweizisk hårdost av komjölk

Roquefort -Opastöriserad fransk blåmögelost av fårmjölk  

Mörkt sirapsbröd med torkad frukt

Rostade valnötter och stjälkselleri Fikon- och  
lagerbladsmarmelad´

Tunt knäcke

95 kr/ port Min 20 pers 

Vårt stora fruktfat
Meloner, jordgubbar, ananas, physalis,

vindruvor, bigarråer och balsamicosirap

69kr/ port

Något sött efter… Något extra till…

Portionerade och eleganta desserter 



Canapéer / snittar

Min 25 pers 

29 kr

Västerbottensosttarte
toppad med rom och vispad crème fraiche

Tunnbrödrullar
med lax, pepparrot och dill

Prosciuttorullar 
med parmesancrème och grön tapenade

Saltrostad färskpotatis
Med färskost, friterad kapris och sidfläsk

Smödegsbakelse 
Fylld med svamp- och cognacsröra

Parmaskinka
Parmaskinksrulle fylld med getost och honung

Blomkålsterrine
Med rökt ren och pepparrot

Sötpotatisrösti 
med äpple och baconröra

Laxspett
Marinerat med sesamfrö och wasabimajonäs

Varmrökt laxröra
På toast med picklad rödlök och dill

Surdegstoast 
Med manchegoost och fikonmarmelad

Tortilla de patata 
Med chorizo och grillad paprika

Kryddigt lammfärsspett
Med salsa rosso

Vattenmelongazpacho
toppad med fetaost och färsk rosmarin 

45 kr

Jordärtskockscrème 
 pilgrimsmussla, äpple och hasselnöt 

59kr

Rödingconfit
 citron- och mandelpotatismousse 

59kr

Tartar på oxfilé
 dijonmajonnäs, stekt kapris 

och picklad rödlök

59kr

Asiatisk biffsallad 
med teriyakisås och sesamfrön 

59kr

Canapéer / snittar Större aptitretare 



Alla våra cateringbufféer består av högklassiga råvaror
och är vackert garnerade på porslin, färdigt att ställa fram och servera.

Smidigt, enkelt och ger dig mer tid med dina gäster!

Avhämtning eller utkörning sker efter överenskommelse.

Skålar och fat ingår i priset och lämnas tillbaks till oss inom 2 arbetsdagar efter hämtning.
 (Uppläggningsbestick ingår ej).

Alla priser är inkl. moms och avser avhämtning på Club Evergreen.

Vid stora sällskap begär gärna offert.

Avbokning/ändrat antal senare än 2 arbetsdagar innan event debiteras.

 

Utk örning 
Centrala Kungälv

Vardagar 350 kr helger 600kr
Utkörning utanför Kungälv

Vardag 350 kr + 80kr/mil Helg 600 kr +80kr/ mil
Hämtning debiteras samma.

 

Po r s lin e lle r p e rsonal
Vi har allt för ert kalas. Hör med oss så hjälper vi er gärna med detta. 

K onsu ltation
Boka gärna in ett möte för kostnadsfri konsultation för större event.

Vi har stor erfarenhet av bröllop, företagsevent mm.
Vi ser fram emot att få göra ert arrangemang riktigt lyckat!

Clu b Eve rg re e n
Solbräckegatan 33 Kungälv Tel. 0303-23 30 92

info@clubevergreen.se


