Om ni inte kan komma till oss, så kommer vi gärna till er!
På Flädie Mat & Vingård har vi lång erfarenhet av att ordna smakfull catering för alla tillfällen. Vi erbjuder catering för den
lilla middagen såväl som för den stora med över 800 ätande gäster. Vår cateringverksamhet sträcker sig över hela Skåne,
och ibland längre än så. Vår målsättning är att alltid laga mat på plats. Vi erbjuder dessutom helhetslösningar med kockar,
serveringspersonal, glas, porslin, linne, bord, stolar och tält i olika utformningar, för att skapa just er unika miljö.
Vi är glada att offerera er följande:

Drinktilltugg
Canapé med skagenröra
Canapé med prästost och sparriskräm
Crostini med olivtartar och yoghurt
Canapé med löjrom och syrad grädde
Välj 2 olika
Välj 3 olika

58:79:-

Vingårdens studentbuffé
Stekt vildsvinsskav, rostad blomkål, körvel och chili
Nypotatis, sockerärtor, morot och sticklök
Paj med västerbottenost och gräslök
Bulgur med rostad broccoli, paprika och dragon
Sesam- och currystekt kycklinglårfilé med syrad gurka
Dillbakad sej, spetskål, saltrostade pumpafrön
Vit och grön sparris, ruccola, parmesanostkräm
Hembakat surdegsbröd med smaksatt smör

195:-

Dessert
Lägg till en av våra goda desserter för 39:-/person.
Choklad- och pekannötskaka
Halloncheesecake
Sockerkaka med hasselnötter och vit choklad
Två tryfflar

Ost
Två utvalda skånska ostar, serveras med sprött hembakat knäckebröd och Flädies hemgjorda marmelad

85:-

Kaffe/te

22:-

Linne
Linnedukar
Linneservett
Pappersservett

49:9:3:-

Glas/porslin
Champagneglas, Vinglas, vattenglas, vattenkaraff
tallrik, kniv, gaffel, assiett, tårtgaffel, kaffekopp, salt & pepparkvarn
Uppläggningsbestick

54:från 48:-

Stolar/Bord
Avlångt bord 180x80
Runt bord
Ståbord med svart skiva 60 cm
Klappstol i krom

81:156:106:19:-

Tält exempel
Ryggåstält - vitt med fönster 8 x 15 m inkl. plastgolv
Topptält - (för kök) 5 x 5 m inkl. plastgolv
Linning (till taket)
Kristallkrona inkl. dimmer
Frakt tillkommer

20 700:6 275:55:- /kvm
875:-

Servering
Debiteras per person och timme (minimum 4 timmar)

Transport
Leverans av mat
Leverans av stolar, bord, glas och porslin inom Malmö-Lund
till andra orter
Tält
Eventuellt debiteras för kross

95:-/påbörjad mil
550:285:-/påbörjad mil
begär offert

Villkor
Vi erbjuder kostnadsfri ändring av antal gäster med upp till 10 % av det bokade antalet fram till senast 7 dagar innan
arrangemanget. Dock får antalet inte vara lägre än minimum antalet om 30 gäster.
Vi fakturerar efter festen med 10 dagars betalningsvillkor
Alla ovan priser är angivna inklusive moms.

Om ni har frågor eller funderingar rörande offerten är ni varmt välkomna att höra av er!

Varmt välkommen med er bokning!

