HELT OPPLAGT

Catering
Sunnere | Renere | Enklere

OM OSS
Helt Opplagt
Catering
Da vi flyttet inn i nye lokaler på Bjørnholt, benyttet vi sjansen til å bygge
vårt helt eget kjøkken. Vi fikk Emil Moberg, som har jobbet som kokk og
sous chef på flere av Oslos beste restauranter, med på laget. Slik ble Helt
Opplagt Catering født.
Vårt eget kjøkken gjør nå at vi kan tilby alt! Her lages det blant annet
varmmat, salater og påsmurt, samt en spennende meny for møte- og
kursmat. Vi får kjempegode tilbakemeldinger på både utvalg og kvalitet.
Når vi lager maten fra bunn av, med friske råvarer og kjærlighet, ligger alt til
rette for friske og gode alternativer til møter eller lunsj - gjerne også med
en varmende bonus.

CATERING

Menyen viser et utvalg av våre mest populære produkter. Vi lager også
mye annet som koldtbord, fingermat, buffeter mm og skreddersyr gjerne
en meny som passer ditt arrangement!

BAGUETTER
BLT – Bacon og tomat i selskap med frisk babyleafsalat
Italiensk Ost&Skinke – En vri på den klassiske ost og skinke,
med spekeskinke og aioli
Tunfisksalat – Smakt til med gresk yoghurt og persille
Roastbiff – Serveres klassisk med rødløk og remulade

60,60,60,60,-

FOCACCIA
Italiensk Salami – Siliana-salami og kremost
Kyllingsalat – Med sort pepper og estragon
Røkelaks – Med snøfrisk og paprika
Rekesalat – Med smak av dill, gressløk og sitron

65,65,65,65,-

SNITTER
5 stk pr kuvert – Grovt brød med pålegg som serranoskinke,
håndpillede reker, røkelaks, brie og roastbiff

140,-

WRAPS
55,-

Spekeskinke, laks, roastbeef eller kylling

KANAPEER
5 stk pr kuvert – Grovt brød med pålegg som serranoskinke,
håndpillede reker, røkelaks, brie og roastbiff

130,-

TAPAS
Albondigas, serranoskinke, scampi, marinert oliven, foccaccia, aïoli mm

325,-

SALATER:
Hverdagssalat – Grønn salat med friske grønnsaker
Hverdagssalat m topping – Grønn salat med varierende topping,
som kylling, reker og skinke
Grønn salat – Babyleafsalat og friske grønnsaker med
balsamicovinaigretter
Gønn salat m topping – Babyleafsalat og friske grønnsaker med
balsamicovinaigrette og varierende topping, som kylling, reker og skinke
Cæsarsalat – Romanosalat, kylling og bacon med cæsardressing
Salat nicoise – En klassisk salat med tunfisk, oliven, egg og ansjosmajones
Pastasalat – Med friske grønnsaker, skinkestrimler og pesto

50,55,55,65,65,65,65,-

Salatprisene er per porsjon (ca 250-300 g), kan leveres enkeltvis eller i storforpakning.

KAKER OG BAKERVARER

MARSIPAN OG KREMKAKER				
Med valnøtt, jordbær, bringebær eller skogsbær:
16 biter		
650,-

22 biter
800,-

30 biter
1 050,-

45 biter
1 495,-

60 biter
1 950,-

80 biter
2 495,-

Ca antall biter
10
18
10
16
10
18

375,550,375,550,375,550,-

Oreokake
Sjokolademoussekake

18
20

750,550,-

Gulrotkake form
Eplekake form

24
24

379,379,-

ANDRE KAKER
Ostekake
Ostekake
Pasjonsfruktkake (gluten- og laktosefri)
Pasjonsfruktkake (gluten- og laktosefri)
Bringebærterte (glutenfri)
Bringebærterte (glutenfri)

BAKERVARER 		
Wienerkringle (med eple eller makron)
Wienerstang (med eple eller makron)

30
10

450,140,-

Boller (Hveteboller/Rosinboller)		10,Skolebrød / Wienerbrød / Kaneldrøm		
15,Muffins		
20,Napoleonskake		45,-

MØTESERVICE
Minimum 6
personer per
bestilling.

PAKKE 1 – MINI

30,- per person
Kaffepakke – Med kaffemelk, sukkerbit og kaffesjokolade
Snack – Velg mellom assortert bakevare, oppskåret frukt eller oppskåret grønt

PAKKE 2 – MEDIUM

60,- per person
Kaffepakke – Med kaffemelk, sukkerbit og kaffesjokolade
Mini-Wraps – 2 stk per person
Snack – Velg mellom assortert bakervare, oppskåret frukt eller oppskåret grønt

PAKKE 3 – FULL PAKKE

90,- per person

Drikke – Smoothie eller Kaffepakke
Mini-Wraps – 2 stk per person
Assortert bakevare
Oppskåret frukt og grønt

VED BESTILLING ENKELTVIS		
Kaffekopp
per kopp
Kaffepakke – Med kaffemelk, sukkerbit og kaffesjokolade per kopp
Assortert bakervare
per stk
Oppskåret frukt
per person
Oppskåret grønt
per person
Mini-Wraps – 2 stk
per person
Smoothie – 0,33 l
per flaske

12,15,20,20,25,35,35,-

Bestilles 2 dager før aktuell leveringsdag. Minimum 6 person per bestilling.
Alle priser er ekskl mva (15%) og leveranse. Vi leverer også gluten- og laktosefrie produkter.

Foto og design: 161210 konsis.no

KONTAKT OSS FOR BESTILLING:
0 23 46
Bli@HeltOpplagt.no
www.HeltOpplagt.no

Følg oss:

Scann QR-koden og se korte filmer fra vårt kjøkken og andre avdelinger.
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Helt Opplagt på jobben | Bjørnholt, 1277 Oslo | 0 23 46 | bli@heltopplagt.no | www.heltopplagt.no

