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Konferensen Blå Korset inkl. moms

Lunch (inkl. bröd, dryck, råkost, kaffe och mintkaka)

Dagens varmrätt 130 kr

Dagens soppa  med ost och grönsaksfat 105 kr

Kallskuret med potatissallad 150 kr

Lax med kall sås och potatis 165 kr

Sallad  (olika sorter) 95 kr

Bufféer (inkl. bröd, dryck, kaffe och mintkaka) 250 kr

Italiensk buffé, Klassisk buffé, Blå Korsets buffé

Smörgåstårta

6 bitar       ost/skinka eller räkor/ägg 300 kr

12 bitar     ost/skinka eller räkor/ägg 600 kr

6 bitar       lax 330 kr

12 bitar     lax 660 kr

Snittar

Dubbla med skinkkräm, ostkräm eller romkräm 25 kr

Dubbla med skagen, laxröra, kött/pepparrot eller lax/pepparrot 25 kr

Tunnbrödsrulle med kött/pepparrot eller lax/pepparrot 25 kr

Laxros eller dekorerade snittar: med ostkräm eller skinkkräm 28 kr

Fika

Kaffe/the 19 kr

Lättöl/vatten 18 kr

Juice, port 16 kr

Cider                              Dagspriser

Blandat godis, 1 kg 99 kr

Blandad frukt ekologisk, 1 frukt / pers 10 kr

Blandad frukt ekologisk, 1 kg 35 kr

Kaffebröd (bulle, sockerkaka, gobit, muffins...) 19 kr

Mintkaka, småkakor 9 kr

Tårtor (Princess, blåbärsprincess, frukttårta, blåbärstårta)

8 bitar Dagspriser kr

12-14 bitar Dagspriser kr

½ fralla ost eller skinka 26 kr

Hel fralla ost eller skinka 28 kr

Hel fralla med ost/skinka 37 kr

Lunchsmörgås med ost/skinka 50 kr

Lunchsmörgås med salami/brie, kycklingröra,skagen mm 62 kr

Landgång 80 kr

Lyx landgång 96 kr

Konferensrum      Interna kunder    Externa kunder      

Timme (hel)                  180 kr mini debitering 4h

Heldag                                                     3600 kr

Halvdag                                                   1800 kr

Personalkostnad tillkommer efter kl.17.00, 375 kr/tim (minst 4 tim)

Lokal som ej avbokas i tid, senast 1 vecka innan debiteras: 800 kr

Utrustning: Whiteboard,blädderblock,filmduk, takfast PC projektor,OH-projektor & nätverksuttag.

Vid behov av dator måste ni ta med en egen dator som ni kopplar till kanonen.
Senast en vecka före bokat datum bör beställaren ange antalet deltagare samt beställa ev. förtäring/lunch.

Konferensen Blå Korset, Akdemiska sjukhuset ing.6

Tel: 018- 611 32 53, rest.blakorset@amica.se, www.amica.se/blakorset


