
Anbud EUI 19 011 - Cateringtjänster Göteborgs Universitet 

Menyförslag ”Finare Catering” Hösten 2019 
 

Allergier och specialkost: Vi anpassar våra menyer till de allergier och önskemål om specialkost som anmäls 

genom att, i görligaste mån byta ut råvaror och ingredienser. 

Göteborgstraktörerna AB Org. Nr 556620–0902 

Viktor Rydbergsgatan 46  

412 57 Göteborg info@gbgtraktoren.se sid 2 

 

MENYFÖRSLAG TRERÄTTERS MIDDAG 

 

KÖTT 

KARLJOHANSOPPA 

med en frasig västerbottenkringla, picklad rödlök och svartkålschips 

LÅNGBAKAD KALVENTRECÔTE  

Entrecôte på gödkalv med madeiradoftande örtsås och sparrispotatis som stompats med kallpressad 

svensk rapsolja 

(glutenfri)  

INKOKTA PÄRON 

med vaniljmousse på färskost, röda vinbär samt krossade kaneldrömmar 

Deklaration: Svensk Karljohansvamp, Västerbottenost, smördeg, ekologisk svartkål, kravmärkt rapsolja, 

svensk entrecôte och sparrispotatis 

Pris p.p. 355 kr exkl. moms inkl. transport. 

 

FISKMENY 

PRÄSTENS PAJ  

En ljummen krämig paj med sticklök, prästost toppad med svensk löjrom samt en dilldressing 

RÖDTUNGSTOURNEDOS  

färserad med pilgrimsmussel-mousse, en klassisk havskräftsås samt en kryddig potatisbakelse 

(glutenfri ) 

CRÈME CARAMEL 

med ingefära, svensk ekologisk honung och krisp på frystorkade hallon och vit choklad  

Deklaration: Svensk ekologisk prästost, ekologisk grädde, rödtunga och havskräftor från fiskhandlare 

Fiskeboa, löjrom från Vänerlöjrom, säsongens svenska primörer  

Pris p.p. 355 kr exkl. moms inkl. transport. 
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VEGETARISK 

TRE GRÖNA 

Mousserande grönärts- & körvelsoppa i moccakopp med ett cheddarsticks 

Rödbetsmousse med rostad svartrot samt en vinägrett på svensk rapsolja och rostade solroskärnor. 

Rapsrostad grön sparris och krispig sallad med hallonbalsamcaramel 

(glutenfri) 

KARLJOHAN CANNELLONI 

med en puré på jordärtskocka med doft av tryffel samt chips på grönkål och svartkål 

RABARBER   

Honungskokta rabarber vilande på en mazarinbotten, serveras med en vispad vaniljkräm på 

mormors vis med Ninas nybakade kardemummabiscotti 

Deklaration: Svenska gröna ärtor, svensk rapsolja, svenska grönsaker efter säsong, ekologiska mejerier, 

ekologiskt mjöl  

Pris p.p. 355 kr exkl. moms inkl. transport. 

 

VEGANSK 

BLOMKÅLSPANNACOTTA 

Serveras med friterade julienne grönsaker saltat med örtsalt 

RATATOUILLE & TOFU                                                                                             

och färska örter samt potatistårta och apelsin- & grönpepparsås. 

CHIAMOUSSE 

smaksatt med Tahitivanilj, socker-& saltglaserade solros- och pumpakärnor samt chokladflarn 

Deklaration: Ekologisk blomkål, Agar-agar, havregrädde, ekologisk zucchini, morötter, lök, purjolök och 

tomater. Svensk tofu, Fairtrade choklad, frystorkade hallon,  

Pris p.p. 355 kr exkl. moms inkl. transport. 
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