Fågelängens Caterings
prislista & utbud
VINNOVA
Uppdaterad oktober 2020

Klimatsmarta luncher

130 kr

Måndag: HONUNGSROSTAD KYCKLING, picklade rotfrukter, bulgur och linser med en persilja, citron och blasamicovinegrette,
toppas med örtcreme. Serveras med nybaktbröd och hummus
Tisdag: FETAOSTFYLLD LINSBIFF, Ekologogisk potatis och bönor i harmoni med oliver och soltorkade tomater.
Serveras med tzatziki och nybakat bröd
Onsdag: SESAMROSTAD TOFÚ, med citrusslungadt svartris, rostad svamp och pocherat ägg, toppas med sjögräs
Serveras med nybakat bröd och soyabönshummus
Torsdag: RÖDBETSBOLLAR MED GETOST på sallad med rostade pumpafrön, picklade rotfrulter, potatis, bönor och linser, örter,
balsamico och olivolja.
Serveras med nybakat bröd och olivolja
Fredag: BROCCOLI OCH BÖNBIFFAR med sötpotatis, grönkål, quinoa och bönor örtkeso
Serveras med nybakat bröd och olivolja

40kr

Frallor, bakat på ekologiskt mjöl
Hel fralla på med ost och grönsaker
Halv fralla på med ost & grönsaker
Helfralla med hommus med sallad, tomat och gurka VEGAN
Halvfralla med hommus med sallad, tomat och gurka VEGAN

Juice/Yoghurt/Smoothie/Frukt
Turkisk Yoghurt med honung och vår egna ”granula” och bär (Innehål-ler nötter )
Smoothie Froosh på glasflaska, i olika smaker

Fruktsallad med honung och lime
Blåbär & banansmoothie med havremjölk
serveras i småglas med lock

34kr

50kr
22kr
20kr

Hemmagjord juice serveras i shotglas med lock, ca 1 dl, minsta antal 20/sort (apelsin, äpple, morot, ingefära, lime &
grapefrukt)

Smiling bra för dig / bra för bonden (ekologiskt och fairtrade) http://smiling.se/
Mango & citronjuice
Morot & Ingefärajuice

25kr
25kr

Bakverk från BAK http://dessertochchokladstockholm.com/
Bakas på ekologiskt smör & mjöl!
Kanelbullar på ekologiskt mjöl från Möllan

26 kr Mini//Större 32kr

Vaniljbulle på ekologiskt mjöl från Möllan

Större 32kr

Kardemummabulle på ekologiskt mjöl från Möllan

26krMini/ Större 32kr

Svartvinbär/pistagebulle på ekologiskt mjöl från Möllan

Större 32kr

Wienerbröd

26 kr Mini

Äppelfriands på ekologiskt mjöl från Möllan

33 kr

Butterkaka på ekologiskt mjöl från Möllan

33 kr

Croissant

23krMini/ Större 28kr

Toscabulle på ekologiskt mjöl från Möllan
Pain au choklad

28 kr
26 kr Mini /
Större 32kr

Citrontarte med italiensk maräng

35 kr

Nöttopp
Mini biskvi

25 kr
28 kr

Rabarbertarte på ekologiskt mjöl från Möllan (säsong)

35 kr
35 kr

Toscatarte på ekologiskt mjöl från Möllan
Chokladtarte med gräddkola & havssalt

35 kr

Tårtor uppdateras efter säsong
Stockholms bästa bageri med ekologiska råvaror i så stor utsträck-ning det går.
Charlotte: svartvinbärsmousse, vaniljmousse, inkokta svartavinbär. Dekoreras med italiensk maräng,
svartvinbärs gelé och marshmel-lows. Finns i 4 och 8 bitar
Princesstårta på vårt sätt: ljus tårtbotten, blåbärskräm, vaniljkräm, grädde och marsipan. Finns i 8 bitar.
Hallselnöt/Nougat Hasselnöt och maräng botten, nougatkräm på mjölkchoklad syrlig havtornskräm. Finns
i 4 och 8 bitar.
Gräddtårta med vanilj och de bär som dagen erbjuder grädden i tår-tan kommer från ett litet mejeri vid
namn Emå. Finns 8 bitar
Sur de lago Browniebotten med cashewnötter, hallon/chokladkräm, chokladmousse. Dekoreras med
chokladdekor och hallon. Finns i 5 och 10 bitar.
Allergi?
Nötfri = Charlotte & Gräddtårta (kan finnas spår)
Glutenfri = Nougat/Hasselnöt
Laktosfri = Tyvärr ingen tårta, vi kan erbjuda laktos/glutenfri kladdkaka

62kr/
bit

Wraps:
1-15 personer = 1 sorts + ev vegetariskt, allergiker, specialkost och liknande.
16-25 pers = 2 olika
26-35 pers = 3 olika
36-45 pers = 4 olika osv
Alla våra wraps innehåller Fågelängens mixsallad m. fröer & strimlade rotfrukter https://fagelangenscatering.se/wraps-chiabatta/

VEGAN Grillad tofu, avokado, limeslungat svartris, soyabönor, ärtskott och wasabidip
VEGAN Åkerböns ”falafel”, rostad svamp, avokado/ sojaböns-guacamole & tabbouleh
VEGAN Rostad Aubergine, gurka,syrad rödlök, soltorkad tomat, citron och persiljeslungade ekologiska bönor i olivolja,
örtvinegrette & houm-mos (Vegan)
VEGO Tomat & mozzarella m. bönor, aubergine, potatissallad med röd pesto och örtdip
VEGO 2st ekologiska stekta ägg, avokado, potatis/bönsallad & citron-majonnäs
Pulled chicken på Knäredskycklingfilé med honung/ chilliglace, picklad rödlök, mango/chilicoleslaw och röd ekologisk quinoa

35kr

Våra canapeér/snittar
Klicka vidare på länken nedan för menyer i säsong
fagelangenscatering.se/mingel-mat/
Vego
Kantarellrulle med böncreme och tryffel
Sesamgrillad tofu på sesamcracker med hummus
Karl-Johansvamps salsa på toast med tomat och dill
Hav
Fågelängens "löjromstoast" gräslök & dill terrine, löjrom, rödlök
"Gubbröra" på pocherat vaktelägg och löjrom
Kroketter "Brandade" med löjrom, friterade potatisbollar med dill och gräslök
Laxtaco avokado och mango, rostad i krispigt bröd, kryddad med våran egna
Coricanchablandning
Vårulle vietnami skaldjur och limepicklade saker, krispig tortilla och mizo-dip
Kött
Rentataki 'Szechuan' confiterad rotfruktspuré,
friterad rotselleri lätt rökt, på smörstekt kavring med 4 färska örter och portvinsglace
Carpaccio på ren med Västerbottenost,
grönkål, tryffelmajonnäs, rökt svartpeppar med rostade hasselnötter och granskottsolja
Souvas reninnanlår rökt på fjället, med Karl-Johansvampsmousse och lingon

Alkoholfritt mousserande, Tosselli

105 kr

100kr

