Lizas

”med den goda maten”

Cateringmeny

Viktigt att läsa
✓ Lizas är ju även en lunchrestaurang vilket innebär att mellan kl. 10 & kl. 14
på vardagar har vi väldigt mycket att göra! Vi är mycket tacksam om ni kan
kontakta Lizas i första hand genom att skicka ett mejl eller ringa efter kl. 14!
Tack för er förståelse, Lizorna!
✓ Här är Lizas förslag till cateringmenyer, men ni kan även beställa en egen meny,
kontakta Lizas om Ni är intresserad.
✓ Priser på menyerna avser avhämtning på Lizas Restaurang.
Om du/ni önskar utkörning, servering eller annan service i samband med catering så
hyr erfaren och proffsig personal från Lizas Restaurang & Catering.
✓ Lizas personal kostar 460:- per timme inkl. moms.
✓ Fri utkörning inom Söderhamns stad, vid längre avstånd debiteras milersättning med
45:- per mil.
✓ Samtliga priser inkluderar gällande moms.

Utkörnings- & hämtningstaxa
✓ Zon 1, ca 10 minuter från Lizas
Stadskärnan: Utkörning 0:- + 150:- om vi skall hämta retur.
Yttre gräns ca: Vågbro – Sund - Stugsund
✓ Zon 2, ca 15 minuter från Lizas
Närområde: Utkörning 200:- + 300:- om vi skall hämta retur.
Yttre gräns ca: Sandarne – Kinsta - Källene
✓ Zon 3, ca 20 minuter från Lizas
Ytterområdet: Utkörning 300:- + 400:- om vi skall hämta retur.
Yttre gräns ca: Ljusne - Bergvik – Kungsgården
✓ Längre avstånd, pris på begäran!

Priserna är per person och avser avhämtning på Lizas och inkluderar gällande moms.
Utkörning och hämtning kan ordnas av Lizas personal, kostnad se sidan 2.
Hyr proffsig och erfaren personal av Lizas för 460:-/tim, läs mer på sidan 2.
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Lite smått & Gott
På denna sida hittar du allt från pajer, smörgåstårtor till plockmat, passar till det mesta.
Bastu & TV-bricka
Salami, lufttorkad skinka, ölkorv, tortillasnittar,
melon, vindruvor, cocktailtomat och cornichons

95:-/pers

Matig paj, räcker till ca. 4 personer, välj på:
Västerbottenost, Ost & skinka, Kycklingfajita,
Broccoli & ost eller Taco

149:-/paj

Smörgåstårtor i storlekar 4, 8, 12, 16 eller 20-bitar.
Vill ni ha tårtan i portionsbitar kostar det 15 kr extra per bit.
- Ägg och räkor
- Ägg, räkor & lax
- Ost och skinka

64:-/person
70:-/person
52:-/person

Grönsaks-tapas
Gurka- och morotsstavar, blomkålsbuketter med ört-dipp
Parmesanstekt zucchini, nachos och guacamole

75:-/pers

Bakad potatis:
Serveras med grönsallad och valfri röra enligt nedan:
Kycklingröra med curry 75:-/pers
Tonfiskröra 75:-/pers

Skagenröra 95:-/pers

Picknic-planka eller Picknictallrik
Potatissallad, kycklingfilé, fläskfilé, bearnaisesås, salami, baguette, brieost,
vindruvor och melon
159:-/pers
Matig Baguette
Innehåller grönsaker och valfri röra enligt nedan:
Kycklingröra med curry 65:-/st
Tonfiskröra 65:-/st

Skagenröra 95:-/st
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Utkörning och hämtning kan ordnas av Lizas personal, kostnad se sidan 2.
Hyr proffsig och erfaren personal av Lizas för 460:-/tim, läs mer på sidan 2.
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Förrätter
Vi har skapat förrätter som lämpar sig väl för Catering och passar de flestas smaker.
Har ni egna förslag så kan vi fixa det mesta, tag bara kontakt Lizorna via mejl eller telefon.
Kallrökt Lax med färskost på hembakad kavring

68:-/pers

Gravlaxtartar på hembakad kavring

75:-/pers

Toast Skagen med handskalade räkor

95:-/pers

Tomat- & Mozzarellasallad med serranoskinka,
basilikadressing och baguette

70:-/pers

Västerbottenpaj med eller utan kräftstjärtar,
serveras med en dill- och romsås

75:-/pers

Paj med salladsost, spenat & färsk tomat,
serveras med tomatsalsa

65:-/pers

Jordärtskockssoppa med knaprigt bacon.
Som vegetariskt alt, med krispiga champinjoner.

75:-/pers

Varmrätter
Vi har skapat varmrätter som lämpar sig väl för Catering och passar de flesta smaker.
Gör tillval om ni vill ha grönsallad eller smör och bröd.
Helstekt fläskfilé med potatisgratäng, balsamicosky &
rostade grönsaker

159:-/pers

Baconlindad kycklingfilé fylld med färskost & soltorkad tomat,
serveras med klyftpotatis

165:-/pers

Grillad Entrecote serveras med kryddsmör, bearnaisesås och
rostade rotfrukter

179:-/pers

Helstekt Oxfilé med konjak- och grönpepparsås, serveras med
potatisgratäng, haricots verts & champinjoner

255:-/pers
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Varmrätter
Laxbakelse med Sandefjords sås, serveras med potatispuré

179:-/pers

Skaldjursfylld lax med hummersås och ostgratinerad potatismos

185:-/pers

Lammfärsbiffar med tomatsås & tzatziki, serveras med klyftpotatis

119:-/pers

Lammytterfilé med balsamicosky, serveras med rotfruktsgratäng

235:-/pers

Rödbetsbiffar med potatisgratäng, serveras med pepparotscréme

99:-/pers

Grekisk Anammabiff med tomatsås & tzatziki
serveras med klyftpotatis

99:-/pers

Dessert:
Efter en god måltid vill man avsluta med något sött och gott
Äppelpaj med vaniljsås

45:-/pers

Kladdkaka med hallonsås och vispgrädde

45:-/pers

Pannacotta, välj mellan vanilj, apelsin eller saffran

45:-/pers

Marängbakelse med kolacrème och druvor

45:-/pers

Fruktsallad efter säsong med mangogrädde & chokladsås

55:-/pers

Ostbricka med brie, gorgonzola, marmelad druvor & kex

60:-/pers

Hembakad Snoddaskaka

25:-/pers

Priserna avser avhämtning, per person och inklusive moms. Om du önskar utkörning &
hämtning samt personal för dukning, servering med mera så ha vi erfarna medarbetare som
är professionella på detta.
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Bufféer
Vi har skapat bufféer som lämpar sig väl för Catering och passar de flesta smaker.
Har ni egna förslag så kan vi fixa det mesta, tag bara kontakt med Lizorna via mejl eller
telefon.
Husets buffè:
Potatissallad
Tunnskivad Fläskfilé
Kycklingfilé med mangoraja
Brieost, gorgonzola med kex och druvor
Exotiska frukter efter säsong

179:-/pers

Italiensk buffè:
Pastasallad
Örtmarinerad Fläskfilé
Pestomarinerad Kycklingfilé
Bruschetta tomat- & basilikasalsa
Serranoskinka med melon, druvor
Vitlöks- & basilikasås, tapenade

195:-/pers

Tacobuffé:
Tacofärs, salsa, guacamole, tortillabröd 2 per/pers, nachos
Finhackade grönsaker, gurka, tomat, paprika, lök, majs
Riven ost Jalapeños

159:-/pers

Pajfrossa:
Välj ut dina egna två sorters favoritpajer, ex taco och ost/skinkpaj
Grönsallad, två sorters dressing

90:-/pers

Fiskargubbens buffè:
Potatissallad med bräckt lax, inlagd strömming, 2 sorters sill, ägghalva
med räkor, gräddfils- & romsås, Västerbottenostpaj, kavring smör & bröd

189:-/pers
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Egna önskemål
Har du en idé vad ni vill äta? Till exempel ärtsoppa eller gulaschsoppa till jakten eller annat!
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig/er att fastställa eran önskemeny!
Lizas fixar det mesta!

Tillval till catering
Om du inte hittar det tillval du söker så kontakta Lizas! Lizas fixar det mesta!
Grönsallad

15:-/person

Mineralvatten eller lättöl

15:-/person

Bröd & smör

15:-/person

Rhode Island

10:-/person

Vitlöksdressing

10:-/person

Kaffe/Te

25:-/person

Säsongsmenyer
Finns framtagna för jul, nyår, påsk, midsommar med mera. Dessa menyer kan variera i
innehåll och pris från gång till annan men om du kontaktar Lizas så berättar vi mer!
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Lizas tackar för ert förtroende
att vi fick leverera er förtäring
Välkommen åter önskar Lizorna!

LIZAS RESTAURANG & CATERING
Besöksadress: Västgötavägen 5, Söderhamn – www.lizas.net
Restaurang: 0270-108 88
Catering: 070-695 o8 88

info@lizas.net
catering@lizas.net

