Mr.B&Me
Vi på Mr.B & Me erbjuder nytänkande Catering
där du som kund antingen är med och
komponerar menyn precis som ni vill ha det eller
så har vi färdiga menyer åt er.
Allt för att ni ska bli nöjda.
Vi kan antingen köra ut det till er eller så hämtar
ni det hos oss.
Behöver ni personal och kanske en kock på plats
för ett större event så hjälper vi självklart till med
det.
Har ni firmafest, dags för bröllop eller ska barnet
kanske ta studenten?
Självklart ska ni anlita oss då så kan ni bry er om
det viktigaste, varandra.
Skicka ett mail eller ring oss så sätter vi ihop en
fin upplevelse tillsammans.

Sebastian & Ebs
info@mrbnme.com
08-29 60 20

Mr.B&Me
SMÖRGÅSAR

Rostad biff & pepparrot mackor
Kalkon, lingon & avokado bagel
Kallrökt lax med färskost & jalapeno wrap
Kyckling, majs & chilli wrap
Aubergine & miso baguette (vegansk)
Tomat, cheddarost & ruccola mackor (vegetarisk)
Välj tre olika smörgåsar per person
295kr/kuvert

SMÅTT & GOTT
Variation av små snittar
Carpaccio, parmesanost & ruccola
Räkskagen
Kallrökt lax, färskost & kapris
Halstrad tonfisk, koriander & chili
Soltorkade tomater & getost
Ratatouille & pesto
Välj fyra olika snittar per person
319kr/kuvert

ANTIPASTI-BORD
Charkuterier, antipasti, frukt & ost, bröd, dippar
395kr/kuvert

SMÖRGÅSTÅRTA

Klassisk smörgåstårta med nytänkande innehåll
Skagen & kallrökt lax
Kyckling & bacon
Rostbiff & lök
Vegetarisk (vegan)
295kr/kuvert

I alla menyer ingår lättdryck, kaffe, vitchoklad &
hallondrömmar.
Priser inklusive moms.

Mr.B&Me
LANDGÅNG
Handskalade räkor & ägg
Salami & brie
Parmaskinka & soltorkade tomater
Kallrökt lax & avokado
Rostbiff & lök
Vegetarisk (vegan)
Välj tre olika varianter
329kr/kuvert

LÄTTARE LUNCH
Sallad & bowls
Kyckling caesarsallad med bacon & ägg
Lax pokè bowl med jalapenomajonnäs & avokado
Buddha bowl med rökt tofu, edamame & röd spetskål
Välj en smak
295kr/kuvert

Paj & sallad med tomatchutney
Västerbotten & parmaskinka
Kyckling & skogssvamp
Purjolök & fetaost
Välj en smak
295kr/kuvert

Soppa
Säsongens smak
Serveras med vitlöksbröd.
(Tillgängligt på höst/vinter)
199-229kr*/kuvert
*Pris beroende på säsong

I alla menyer ingår lättdryck, kaffe, vitchoklad &
hallondrömmar.
Priser inklusive moms.

Mr.B&Me
NÅGOT SÖTT & GOTT
-EFTER MATEN*

Dessert
Vitchoklad pannacotta med bärkompott
Fläder & mascapone cheesecake
Chokladmousse med kolasås & pekannötter
Välj en smak
85kr/kuvert*

Lite annat
Ost & frukt bricka
149kr/kuvert*

Tårta
Morot
Choklad
Princess
69kr/ kuvert *
Buffe med olika tårtbitar och frukt för 99kr/kuvert

I alla menyer ingår lättdryck, kaffe, vitchoklad &
hallondrömmar.
Vid allergi meddela oss så löser vi det utan problem.
Dukning, ljus och blommor på borden, porslin och personal
ingår i kuvertpriset.
Priser inklusive moms.

*Beställs tillsammans med en av våra huvudmenyer.

