
CATERING
MENY

Låt oss hjälpa dig med  
mat och dessert till  

kalaset, bröllopet, dopet etc.
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• Tomat och mozzarella sallad
• Lufttorkad skinka
• Salami
• Italiensk paj
• Pastasallad med pesto
• Kycklingfilé (marinerad i citron, 

basilika, olivolja)

• Tomatsås med rostad paprika
• Kompott på oliver, kronärtskocka, 

soltorkad tomat
• Färskost
• Focacciabröd

• Rostbiff
• Fläskfilé 
• Inkokt lax
• Romsås
• Potatissallad med kapris och 

purjolök

• Grillad paprika 
• Blandsallad 
• Färskost 
• Brytbröd

SVENSKA SMAKER           179:-/portion

ITALIENSK BUFFÉ               179:-/portion

UDDEVALLA TORP KÖPCENTRUM 
010-7470645

VÅRA BUFFÉ ER 
Våra bilder är på huvudingredienserna på ett fat, utöver detta tillkommer 
tillbehör i skålar så som potatis, pasta, sås, sallad, bröd mm.

Minst 6 personer per/buffé. Beställning minst 4 vardagar innan leverans.
Kom in i restaurangen eller butiken och gör din beställning eller ring oss på  
010-747 06 45 eller maila till torp.restc@coopvast.se. 
Reservation för ändringar och tryckfel.



SVENSKA SMAKER           179:-/portion

Våra bilder är på huvudingredienserna på ett fat, utöver detta tillkommer 
tillbehör i skålar så som potatis, pasta, sås, sallad, bröd mm.

• Texas babybackribs (kamben) 
• Honungsmarinerad kycklingfilé 
• Potatissallad med äpple och 

rödlök
• BBQ grillsås

• Coleslaw
• Blandsallad
• Färskost
• Brytbröd

Fråga oss  
gärna om  

innehåll och 
allergener.

KLASSISK GRILLBUFFÉ         179:-/portion

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller 
ring oss på 010-747 06 45, maila till torp.restc@coopvast.se 
eller gå in på coop.se/restaurang

PLANKA 
Fat garnerat med
• frukt                   129:-/portion
• potatissallad                  139:-/portion
• potatissallad, bröd, smör, grönsallad           159:-/portion

Välj 3 av följande huvudingredienser
• Rostbiff 
• Fläskfilé, 
• Kycklingfilé

• Laxfilé
• Kalkon 
• Skinka 



• Fläskfilé
• Kycklingspett
• Ugnsbakad pepparlax
• Färskostpaj
• Fransk potatissallad

• Lagrad ost
• Citrussås med örter
• Coleslaw
• Färskost
• Brytbröd

• Romansallad
• Cocktailtomat
• Kyckling
• Bacon
• Caesardressing

• Parmesan
• Krutonger
• Färskost
• Brytbröd

CAESARSALLAD PÅ BUFFÉ         139:-/portion

EXOTISKBUFFÉ           179:-/portion

UDDEVALLA TORP KÖPCENTRUM 
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Minst 6 personer per/buffé. Beställning minst 4 vardagar innan leverans.
Kom in i restaurangen eller butiken och gör din beställning eller ring oss på  
010-747 06 45 eller maila till torp.restc@coopvast.se. 
Reservation för ändringar och tryckfel.

VÅRA BUFFÉ ER 



CAESARSALLAD PÅ BUFFÉ         139:-/portion

EXOTISKBUFFÉ           179:-/portion Fråga oss  
gärna om  

innehåll och 
allergener.

• Tomat och mozzarellasallad
• Vegetariska biffar
• Tzayspett
• Vegetarisk paj

• Rostade rotfrukter
• Hummus
• Färskost
• Brytbröd

LAKTOVEGETARISK BUFFÉ         179:-/portion
(Går även att få vegansk)

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller 
ring oss på 010-747 06 45, maila till torp.restc@coopvast.se 
eller gå in på coop.se/restaurang

Som vegansk buffé kan det variera vad vi har. Vi ersätter vissa  
saker men det kan skilja sig åt från gång till gång. Går även att  
få som tallrik vid komplement till andra bufféer.
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OSTBRICKA LYXIG          109:-/portion 
3 sorters ost (1 st grönmögel, 1 st lagrad hårdost, 1st brie)/  
1 st marmelad/ 2 st olika sorters kex/ Vindruvor

OSTBRICKA LYXIGARE              149:-/portion 
5 sorters ost (1 st grönmögel, 1 st blåmögelost, 1 st brie,  
1st västerbotten, 1 st honungsgratinerad chevré)/  
2 sorters marmelad/  2 st olika sorters kex/ Vindruvor

FRUKTFAT     Ring vid beställning 
Priset är beroende av frukten ni väljer, tillkommer  
10 kr/portion för garnering och uppskärning av frukten.  
Olika frukter efter säsong vackert upplagt på fat.

DIPPBRICKA                  119:-/fat
Vegetariskt fat utan ölkorv                  89:-/fat
4 personer 
Morot/ Gurka/ Paprika / Blomkål/ Selleri/ Ölkorv/ Dipp

TACOBRICKA                 49:-/portion 
Med köttfärs                 69:-/portion
Gurka/ Majs/ Tomat/ Jalapenos/ Tacosås/ Tortillachips/ 
Ost/ Lök/ 2 st Tortillabröd per person/ Tacofärs (60 g).



OSTBRICKA LYXIG          109:-/portion 
3 sorters ost (1 st grönmögel, 1 st lagrad hårdost, 1st brie)/  
1 st marmelad/ 2 st olika sorters kex/ Vindruvor

OSTBRICKA LYXIGARE              149:-/portion 
5 sorters ost (1 st grönmögel, 1 st blåmögelost, 1 st brie,  
1st västerbotten, 1 st honungsgratinerad chevré)/  
2 sorters marmelad/  2 st olika sorters kex/ Vindruvor

FRUKTFAT     Ring vid beställning 
Priset är beroende av frukten ni väljer, tillkommer  
10 kr/portion för garnering och uppskärning av frukten.  
Olika frukter efter säsong vackert upplagt på fat.

DIPPBRICKA                  119:-/fat
Vegetariskt fat utan ölkorv                  89:-/fat
4 personer 
Morot/ Gurka/ Paprika / Blomkål/ Selleri/ Ölkorv/ Dipp

TACOBRICKA                 49:-/portion 
Med köttfärs                 69:-/portion
Gurka/ Majs/ Tomat/ Jalapenos/ Tacosås/ Tortillachips/ 
Ost/ Lök/ 2 st Tortillabröd per person/ Tacofärs (60 g).

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller 
ring oss på 010-747 06 45, maila till torp.restc@coopvast.se 
eller gå in på coop.se/restaurang

KOCKARNAS VARMA        109:-/portion 
Välj en av dina favoriter i varje kategori  
(håll er gärna till max 2 alternativ). 
Varje portion består av 140 g kött och 250 g potatis eller ris.  
Ska beställas 3 dagar i förväg.  

Kött eller fisk
• Fläskfilé
• Laxfilé 
• Kycklingfilé
• Kotlettrad 

Potatis eller ris
• Potatisgratäng
• Råstekt potatis
• Rotfruktsgratäng
• Idahopotatis
• Pilaffris (stekt grönsaksris) 

Sås
•  Pepparsås
•  Vittvinsås
•  Bearnaisesås
•  Rödvinssås 

Tillbehör
• Wokgrönsaker
• Ugnsbakade rotgrönsaker
• Ratatouille 
• Grönsallad med säsongens primörer

Fråga oss  
gärna om  

innehåll och 
allergener.



UDDEVALLA TORP KÖPCENTRUM 
010-7470645

SMÖRGÅSTÅRTOR
(6, 8, 10, 12, 16-bitars)

Lax- och skaldjurstårta 
 (skagen, röktlax, räkor, ost m.m)      76:-/bit

Rostbiffstårta med brieost 
(skinkröra, salami och grönsaker)       71:-/bit

Räk- och skinktårta 
(skagen, ost, räkor och skinka)       71:-/bit

Italiensktårta 
(skinkröra, mascalpone,lufttorkad skinka, 
pinjenötter)        76:-/bit

Laktovegetariansk tårta  (går att få vegansk)
 (vegansk röra, ost , vegansk skinka)      76:-/bit

Räksmörgås    
160 g handskalade räkor      109:-/st

Glutenfri räkbakelse       101:-/st

Skaldjursbakelse          91:-/st

Vegetarisk/vegansk bakelse        101:-/st

Räkstubbe        192:-/st

Portionspajer                    från 18:90/hg
(västerbotten, brie och salami, taco, 
tomat och mozzarella, italiensk)

Fråga oss  
gärna om  

innehåll och 
allergener.



Låt dig inspireras av vår fantastiska 19 meter långa  
Take Away disk med härlagade matupplevelser. Köp  
med dig hem eller sitt i vår restaurang och njut. Här  
finns allt  från kött och tillbehör  för grillkvällen, räk-
smörgåsar, smoothies till Caesarsallad och mycket mer.  
Vi har öppet alla dagar i veckan.

MASSOR AV GOTT  
FRÅN VÅR  
TAKE AWAY.

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller 
ring oss på 010-747 06 45, maila till torp.restc@coopvast.se 
eller gå in på coop.se/restaurang
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VÅRA TÅRTOR
Alla våra tårtor går att få med valfri text

FRUKTTÅRTA  
6 bitar   149:-
10 bitar 249:-
15 bitar 375:- 
20 bitar 499:-

PRINSESSTÅRTA
Välj mellan olika färger 
6 bitar   149:-
10 bitar 249:-
15 bitar 375:- 
20 bitar 499:-
                                                                 

GRÄDDTÅRTA MED BÄR
Välj mellan olika bär /säsong 
6 bitar   149:-
10 bitar 249:-
15 bitar 375:- 
20 bitar 499:-
                                                                 

MOUSSETÅRTA CHOKLAD  
6 bitar 199:-

SCHWARZWALD  
8 bitar 249:

BANANTÅRTA  
6 bitar   149:-
10 bitar 249:-
15 bitar 375:- 
20 bitar 499:-



   

MOUSSETÅRTA HALLON  
6 bitar 199:-

MOUSSETÅRTA MANGO   
6 bitar 199:-

BUDAPESTLÄNGD 
 4 bitar 109:-

PRINSESSLÄNGD    
 4 bitar 109:-

BÄRLÄNGD  
4 bitar 109:

Fråga oss  
gärna om  

innehåll och 
allergener.

Vi i bageriet kan göra det mesta du önskar så som vissa bildtårtor,  
utvalda Disney och många andra motiv. Vi gör även bakverk till dina 
tillställningar och kalas. Om du har några frågor så ta gärna kontakt  
med våra bagare eller konditorer på telefon 010- 747 06 15.

BANANLÄNGD  
4 bitar 109:

Kom in i butiken och gör din beställning eller ring oss på 010-747 06 15. 
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 Värt att tänka på innan festen
• Vädret och årstiden.

• Mat som klarar av att stå framme en stund.  (Det hjälper vi er med.)

• Hur många gäster blir det? Försök att ha inbjudning med svar.

• Är någon av gästerna allergisk, vegetarian eller någon annat.

• Är det många barn, storätare eller något annat som påverkar  matåtgången.

• Hjälp, många gillar att ha klarat av festen själva men det innebär ofta att du själv missar  
mycket av festen. Hyr in hjälp eller fråga i bekantskapskretsen ifall det finns några ungdomar 
som vill tjäna lite extra. Ge dem specifika uppgifter både innan, under och efter festen.

• Om musik och teknik inte är något du gillar så skaffa någon som sköter det.  
En fest med bra låtval och tajming gör festen mycket bättre.

• Förvarna grannarna om dom inte själva är bjudna.

• Gör fint i badrummet med levande (doft)ljus och blommor samt nya handdukar,  
det skapar en trevlig miljö.

• Se till att tamburen är i ordning med klädhängare och galgar.

• Ska det vara buffé och det är många som skall äta är det klokt att ha flera bord med  
mat för att undvika köer. Har du ”öppet hus” tänk då på att lägga upp maten på mindre  
fat så att du kan byta ofta. (Vi hjälper er med det, säg bara till så fixar vi det.)

• Vår mat är dekorativ. Men fortsätt att dekorera bord och köksbänkar med blommor, vatten- 
karaffer, fina servetter, ljus, paljetter eller massa fina saker du hittar i skogen eller på stranden.

• Planera för rökare, skriv gärna kort som du lägger ut på borden var dom kan röka  
någonstans, ställ gärna några stolar där också.

• Bordsplaceringen är också en liten nöt att tänka på. Vilka passar ihop, har de något att prata  
om, tänk på vilka som sitter mitt emot, och varannan man och kvinna.

• Gör festen till något roligt för alla, även för dig själv då kommer alla att glädjas mest.  
Vi hjälper er alltid med råd och tips.

LYCKA TILL! 

Planering för den perfekta festen

Kom ihåg listan
 Kaffetermosar
 Vaser
 Fräscha handdukar på toaletten
 Askkoppar utanför
 Barnstolar
 Drinkbricka/stora brickor till avduk
 Serveringsbestick
 Sånghäften
 Egen musik anläggning/musik-cd´s
 Gör din egen Spotify-lista

LATHUND FÖR DEN PERFEKTA FESTEN
 Stora Torp Catering  

Restaurangen tel 010-7470645,  
torp.restc@coopvast.se
       Hämtas kl. ____________________________

 Blomsteraffär    
 Hämtas kl. ____________________________

 Hyra bord/porslin/tält   
 Kommer kl. ___________________________

Övrigt som finns i butiken
 Chips/snacks och dip
 Efterrätter/tårtor
 Kaffe/kaka
 Mineralvatten/alkoholfritt/tillbehör till   

 drinken
 Servetter/engångsdukar
 Marschaller
 Myggljus
 Stearinljus
 Servetter/engångsdukar
 Engångsbestick
 Bordsdekorationer
 Inbjudningskort/placeringskort
 Stora sopsäckar
 Hushålls- och toalettpapper
 Isbitar 
 Fryspåsar/folieformar (till rester)

 Eventförmedling (musik/artister)   
 Börjar rigga kl. _______________________

 Kemtvätt 
 Hämtas dag __________________________

 Systembolaget   

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt ändringar av sortiment och pris.


