
Samtliga priser är exklusive moms

SLIDERSMINGELMIDDAG
 

En slider är ett litet miniburgarbröd med fyllning som passar �n�nt som mingelmat.
Vi serverar sliders från serveringsfat som vi går omkring med och bjuder gästerna
på, så att gästerna får en ny varm slider när de är redo utan att de innan dess stått 
och svalnat på en buffé, eller gästens tallrik. På detta sätt lagas alla sliders i takt med 
att gästerna äter dem. På barborden och bardisken står en eller två tillbehör som tex 

Ölmarinerade friterade lökringar eller potatisklyftor med aioli. Arrangören väljer
om den vill bjuda på 3 eller 4 sliders och 1 eller 2 tillbehör per gäst, och om så 

önskas kan man lägga till en liten dessert som avslutning.

  
 
 

BBQ CHICKEN SLIDER
med rostad lök och cheddar

 
HALLOUMI SLIDER

med tomat och tapenade
 

DEBASER CHILIBURGER SLIDER
med bacon och ost

 
DEBASER VEGGIEBURGER SLIDER

med gratinerade sauterade grönsaker och ost
 

American Fich Fry Slider
med torsk, coleslaw och srirachamajonnäs

 
BBQ Pulled Pork

pulled pork och coleslaw
 

Pris per slider 50kr
 
 



Samtliga priser är exklusive moms

 
 
 

SIDES:

Ölmarinerade lökringar med aioli
Klyftpotatis med aioli

Grönsaksstavar med bluecheesedip
 

Pris: 1 side 30kr. 2 sides 45kr.

LITEN DESSERT 50kr

Citronyoghurtbavaroise med lemoncurd på crunchbotten.
Kolapannacotta med cognacskokta päron.

Mjölkchokladpannacotta med hallon.
Vaniljpannacotta med blåbär.

Dessa serveras i små glas som vi också går omkring med.
 

 

Kostnad vid 3 sliders & 1 side: 180 kr
Kostnad vid 3 sliders, 1 side och en liten dessert: 230 kr
Kostnad vid 3 sliders, 2 sides och en liten dessert: 245 kr

Kostnad vid All In, dvs 4 sliders, 2 sides och en liten dessert: 280 kr

 
Ett trevligt tillägg om ni så önskar:

Vid ankomst står oliver och blandade nötter som tilltugg på borden. 
Kostnad 35kr/ person.
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