Lunchcatering
Priser ex moms
Vi erbjuder många olika varianter för din lunchbeställning i Näringslivets Hus, för aktuella
menyer, se längre ner i dokumentet.

LUNCH I MATSALEN – RESERVERAT BORD

Det går utmärkt att reservera bord i matsalen, vi försöker alltid att reservera bord önskad
tid, men kan ibland föreslå en alternativ tid för att undvika köbildningar om vi har mycket
bordsreservationer. Vid bordsreservation är priset 140 kr / person och gästerna väljer på

plats om de vill äta av dagens lunch eller från vår buffé. Kostnaden faktureras eller betalas
med kort i Husbaren.

LUNCH I HUSET

Det går utmärkt att beställa både varm och kall lunch till olika lokaler i Näringslivets Hus.

Kall lunch kan beställas med eller utan servering, varm lunch kräver alltid servering för att
kvaliteten ska kunna säkras. Vid serverad lunch tillkommer utöver kuvertpris en
serveringskostnad om 115 kr / kuvert.
Kall lunch utan servering

Ni bokar någon av våra kalla tallrikar (se meny nedan) som levereras på vagn till önskad
lokal. I lunchen ingår bröd, smör, stilla vatten samt kaffe/te. Pris: 215 kr / person,
leveransavgift 125 kr

Kall lunch med servering

Ni bokar någon av våra kalla tallrikar med servering. I lunchen ingår bröd, smör, stilla
vatten samt kaffe/te. Pris: 215 kr / person samt serveringskostnad 115 kr / person.
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Varm lunch

Vid bokning av varm lunch i huset tillkommer serveringskostnad om 115 kr/kuvert.
•

Dagens lunch (aktuell meny uppdateras veckovis)

Ni bokar någon av dagens rätter från vår veckomeny.

I lunchen ingår bröd, smör, stilla vatten samt kaffe/te
Pris: 185 kr / person
•

Affärslunch

Ni bokar meny från vår 2-rätters affärslunchmeny som uppdateras efter säsong. I
lunchen ingår för- och varmrätt, bröd, smör, stilla vatten samt kaffe/te och
kaffegodis.

Pris: 345 kr / person
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LUNCHMENY

I lunchen ingår bröd, smör, stilla vatten samt kaffe/te

SALLADER

1. Kyckling – Caesarsallad med kycklinglårfilé från Bjärefågel med riven
Wrångebäcksost och surdegskrutonger (G)

2. Linssallad med svensk halloumi, strimlad morot, tomat, grönkål och dijonnaise (L)
3. Waldorfsallad med kycklingbröstfilé från Bjärefågel med rostad rotselleri, syrligt
äpple, romansallad, blekselleri, vindruvor och citronmajonnäs

4. Västkustsallad med räkor, dilldressing, tomater, picklade grönsaker och
surdegskrutonger (G)

5. Getost och auberginesallad med matvete, rostad zucchini, tomater, honung och
gröna blad (L)

6. Vegansk sallad med rostade kikärtor, böndressing, tomater, slanggurka och mynta

KALLA TALLRIKAR

1. Rimmad lax med fänkål, äpple, inlagda senapsfrön, syrlig grädde, potatissallad och
dill.

2. Rostbiff från Dalsjöfors med krämig potatissallad, hemsyrade grönsaker, krispig
lök och tartaresås.

3. Proviants poké-bowl med marinerad lax, japanskt ris, skuren sallad, bönröra, syrad
rödkål, chilimajonnäs och hemgjord kimchi.

4. Vegansk poké-bowl med friterad tofu, japanskt ris, rostad majs, bönröra, syrad
rödkål, tahinidressing och hemgjord kimchi.

RÄKSMÖRGÅS OCH LANDGÅNG – 180 kr ink stilla vatten, kaffe/te

1. Räksmörgås - Handpillade räkor, svenskt gårdsägg, majonnäs, ägg och citron på
hembakad tekaka (G/L – går att få glutenfri)

2. Landgång med handpillade räkor, ägg, majonnäs, kallrökt lax, pepparrotsvisp,
rostbiff, tartarsås, cornichons, brieost, marmelad, nötter (G/L – går att få glutenfri)
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2-RÄTTERS AFFÄRSLUNCH
Förrätter
•

Liten caesarsallad med kyckling från Bjärefågel, Wrångebäcksost,
surdegskrutonger och krispigt bacon (G)

•

Jordärtskocksoppa med smörslungade trattkantareller, karamelliserad lök och
citronolja (L)

•

Havsabborre från Kattegatt med tomater, slanggurka, grön chili och koriander

Varmrätter
•

Smörstekt jämtländsk röding med beurre blanc, kejsarhatt, potatispuré och bakad
lök (L)

•

Majskyckling från Bjärefågel med dragonvelouté, smörstekt morot, aioli och riven
Almnäs tegel-ost (L)

•
•

Nordsjötorsk med räkor, riven pepparrot, brynt smör och dillkokt potatis (L)
Vegetarisk / veganskt komponeras dagligen från vår lunchbuffé

Måltidsdryck:

Äppelmust, Rudenstams

40 kr

Kolsyrat vatten på karaff

25 kr

Svartvinbärsdryck, Rudenstams
Lager, Mariestad, 0,5, 33cl

IPA, A ship full of IPA, 0,0 33cl

IPA, Easy Rider Bull dog, 0,4, 33cl
Päroncider, Briska, 0,5 33cl

Äppelcider, Briska, 0,5, 33cl

40 kr
35 kr

49 kr
49 kr
49 kr
49 kr

Bubbel, öl och vin – fråga efter vår dryckeslista

www.proviantnlh.se - order@proviantnlh.se - tel 070-2512233

