
 

Priser är inklusive moms 

 

 

 

Cateringmeny  

Restaurang Magnolia  

 

Nedan presenterar vi förslag på förtäring till konferenser och möten. För övriga önskemål, kontakta oss 

gärna så hjälper vi dig ta fram ett bra förslag på t ex bufféer, representationsmenyer mm.  

 

Frukost och mellanmål 

 

Liten smörgås       25 kr  

Mellan smörgås     30 kr 

Smoothie ( olika smaker av frukt och bär )     30 kr 

Yoghurt med muslii / granola och honung                  30 kr 

Yoghurt med flingor och bär       30 kr 

Keso eller kesella med bär       30 kr 

 

Frukt 

Fruktkorg        45 kr/kg 

Fruktfat med skuren frukt      55 kr/pers 

Fruktsallad      35 kr ( kesella/ keso 5 kr ) 
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Bakverk 

 

Bulle ( kanel,kardemumma )     25 kr 

Wienerbröd     25 kr 

Muffins       25 kr 

Minimuffins       18 kr 

Morotskaka / Kärleksmums / Brownie     25 kr 

Kaffelängd / Krans ( kanel, kardemumma, vanilj, wiener, pistage) 65 kr  

Kondisbit ( t ex mazarin, chokladboll, hallongrotta mm )  25 kr 

Småkakor 3 sorter     20 kr 

Tårta 8-20 bitar    42 kr / bit 

Hälsoboll / Energibar      30 kr 

 

 

Dryck 

 

Kaffe       25 kr 

The     25 kr 

Ramlösa / Läsk 33cl eller 50cl      20 / 28 kr 

Lättöl 33cl        20 kr 

Juice i glas       25 kr 
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Matigare alternativ 

 

Wraps olika sorter      65 kr 

Lunchsmörgås      65 kr 

Lunchsmörgås med röra    70 kr 

Smörgåstårta     75 kr/bit 

Dagens lunch inkl sallad, bröd och smör    115 kr 

Sallad inkl dressing, bröd och smör   105 kr  

Paj med sallad, bröd och smör   105 kr 

 

 Mingelmat 

Snittar       28 kr/st  

Canapéer       42 kr/st 

  

Snacks 

Godisskål      30 kr/pers 

Grönsaker med dipp      30 kr 

Fazer chokladbit     2,50 kr/st 
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Beställningsrutiner 

 

För beställning av enklare förtäring så som frallor, kaffe och fikabröd behöver vi din beställning senast kl. 

13:00 dagen innan. 

Sallader och mat behöver beställas med 2 vardagars framförhållning medan mingelmat samt önskemål om 

buffé eller dyl behöver 3 vardagars framförhållning. 

Vid leverans utanför Magnolias fastighet tillkommer en leveransavgift på 100 kr inkl moms. 

Besök gärna vår hemsida där du finner information från oss , erbjudanden, menyer för lunch och catering. 

Kontaktinformation för frågor kring din beställning: 

 

Kontor: 070-348 69 24 

Restaurang : 0703-48 57 69  

Köksmästare: 0760-02 92 51 

 

rest.magnolia@fazer.com 

Webbadress:  amica.se/magnolia   
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