
 

 
 

 

CATERINGMENY Villa Oscar 
FIKA, SMÖRGÅS, LUNCH & ANNAT GOTT 

 

 

VARMA OCH KALLA DRYCKER  

Kaffe/te Ekologiskt- och Rättvisemärkt        24kr 

Vatten på kanna med engångsglas                                  7kr 

Mineralvatten, 33cl glasflaska        22kr  

Mineralvatten/läsk, 50cl PET        29kr 

Smoothie          27kr  

  

SMÖRGÅSAR 
Halvfralla med sallad, ost och grönsaker       23kr   

Helfralla med sallad, ost och grönsaker       35kr  

Grov fralla med färskost, sallad, ost och grönsaker      37kr 

Surdegsfralla med sallad, ost/skinka och grönsaker      37kr 

Hembakad smörgås med färskost, sallad, lagrad prästost och fikonmarmelad   39kr 

 

Baguette med sallad och ost / ost & skinka / kyckling eller vegansk röra   65kr  

Ciabatta med sallad och ost & srirachamayo eller steak n cheese    59kr 

Wrap med kyckling eller vegetarisk fyllning      69kr 

 

FIKABRÖD 
Toscakaka (glutenfri)        35kr 

Morotskaka (gluten & laktosfri)       35kr 

Brownie (vegan)         35kr 

Hembakt muffins med topping        25kr 

Kanelbulle         25kr 

Smörcroissant         25kr 

Beskvi (gluten & mjölkfri)        35kr 

Rawball (vegan)         23kr 

Småkaka Schackruta/ drömmar/ Hallongrotta      10kr  

 

 
 

 



 

 
 

FRUKT, SMÅTT & GOTT 
Säsongens blandade frukter        12kr/st 

Premium Dark 70%         10kr/st 

Godisskål med blandade sorter inslagna i papper (ca 5 st/person)     15 kr/person 

 

SALLADER 

Inkl smör och bröd 

Caesarsallad med kyckling, bacon, romansallad och dressing    89kr 

Räksallad med handskalade räkor och ägg      105kr 

Matig sallad med pasta, kyckling/ vegetariska morotsbollar, toppat med hummus  75kr 

Matig sallad på svartris med grönkål, kyckling/ vegetariska morotsbollar, toppar med hummus 70kr 

 

 

LUNCH 
 

Villa Oscar 

Reserverat bord, tar mat i serveringen       110kr 

Uppdukat bord och egen buffé       145kr 

 

Bistro J 

Reserverat bord, tar mat i serveringen       100kr 

Uppdukat bord och egen buffé       125kr 

Uppdukat bord med evolin duk samt egen buffé      145kr 

 

Alla priser är inklusive moms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bufféer för catering 

VILLA OSCAR BUFFÉN 
Lax, bakad med basilika & ost från Orranäs gårdsmejeri 

Mango & chiliglaserad svensk majskyckling 

Krämig potatisgratäng med lagrad prästost & örter 

Couscoussallad med grillad paprika, zucchini & citron 

Plockad sallad med oliver & rostade solroskärnor  

Chili och vitlöksmarinerade champinjoner 

Hembakad focaccia med grönärtshummus 

Sensommarsallad med solvarma tomater, rödlök & gräslök. 

Dessert: Halloncheesecake med riven choklad 

 

VILLANS MEDELHAVSINSPIRERADE BUFFÉ 
Pestobakad kycklingfilé  

Gremolataglaserad fläskytterfilé 

Färskpotatissallad med grillad paprika & ruccolavinegrett & sockerärter 

Ekologisk pastasallad med Kalamataoliver, rödlök, grillad zucchini & fetaost 

Plockad grönsallad med bakade cocktailtomater & saltrostade solrosfrön 

Pärontzatziki  

Chilimarinerade champinjoner 

Hembakt focaccia som doppas i olivolja 

Tapenade 

Limeaioli 

 

MEDELHAVSBUFFÉ MED SKANDINAVISKA INSLAG  

Basilikaglaserad tunt skivad fläskkarré som toppas med friterade kronärtskockor  

Helstekt citronpenslad svensk kycklingfilé  

Ekologisk pastasallad med soltorkade tomater & oregano  

Rostade rotfrukter, rostade pumpafrön & fetaostcrème  

Medelhavssallad med zucchini, paprika & champinjoner  

Vitlök & timjansmarinerade oliver  

Plockad sallad med ruccola & cocktailtomater  

Vår hembakta focaccia med grönärtshummus 

Dessert: Vaniljpannacotta med blåbärsås & smuldegscrunch 

  



 

 
 

 

BESTÄLLNINGMALL LUNCH-FIKA 
 

Fyll i din beställning skicka till: j@hors.se 

Beställning utförs när alla uppgifter är ifyllda och mejlade till oss. 

Vi har fri utkörning & hämtning till företag på Gräsvik 

Faktureras mot anmält antal gäster senast 48 timmar innan bokat tillfälle. 

 

Önskar ni ett förslag på buffé eller middag så skickar ni en cateringförfrågan på mejl så tar vi fram en anpassad offert  

 

Ert företagsnamn:  

 

Beställarens namn och telefon: 

 

Datum och tid för leverans: 

 

Vilken lokal önskar ni catering eller på vilken restaurang vill ni äta? 

 

Vad önskar ni beställa: 

 

 

 

Eventuell specialkost: 

 

Faktureringsuppgifter samt referensnummer: 

 

 

 

 

 

Behöver ni komma i kontakt med oss på Villa Oscar:  0722 08 28 67 

Tack för Ni beställer av oss, ha en fortsatt bra dag!  

Prislistan gäller från 2019-11-01 


