
PRODUKTBLAD
Catering



bodegas
Bodegas är låga sköna glas fyllda med välkomponerade smårätter. 
Fungerar perfekt vid mingel, som förrätt & i alla typer av bufféer.

Picklad rödbeta, getost terinne & sotad purjolök....................................45.-
Buffelmozzarella, kryddkrasse, olivolja & rökt skinka........................45:-
Sötpotatiscremé, sotad tonfisk & shallottenlök.........................................45:-
Friterad surkål, pocherat ägg & rostad kyckling..................................45:-
Kikärtor, rökt soya & brysselkål..............................................................45:-
Kronärtskocka, champinjon, gräddfil & brynt smör.............................45:-
Coco blanco, anklår, frissé & pistage........................................................45:-
Räkor, majonnäs, dill & citron....................................................................45:-
Kallrökt laxröra, färsk pepparot & citron................................................45:-
Syltad svamp, västerbotten & timjan.......................................................45:-
Coco blanco, kronärtskocka, olivolja & pistage......................................45:-
Picklad rödbeta, sotad purjolök, honung & kryddkrasse.....................45:-
Kronärtskocka, champinjon, frissésallad & citronette............................45:-

sallader
Romansallad, pamesandressing & grillad grön sparris........................22:-
Bönsallad på coco blanco, vaxbönor & haricot verts............................28:-
Trädgårdssallad.............................................................................................30:-
Rostad pumpa, blomkål, saltrostade pumpafrön & spenat...................36:-
Vikentomat, salladslök & basilika.............................................................34:-
Rödkål, gula russin, rotselleri & champagne...........................................26:-

DIPPER & RÖROR
Hommus på coco blanco...............................................................................18:- 
Bönpesto med dragon.....................................................................................18:-
Mandelpotatisdipp...........................................................................................18:-
Dragen kyckling med mandel & nordafrikanska kryddor...................18:-
Getostcreme med citron, brynt smör & honung.......................................18:-

bröd & pickles
Picklade morötter.....................18:-
Picklad steklök.........................18:-
Picklad blandsvamp...............18:-
Picklade betor...........................18:-

potatis & gryn
Rotfrukter med sötsyrlig vinaigrette...........................................................22:-
Krämig potatissallad med vårlök & gräddfil..........................................26:-
Matvete med rotfrukter, torkad frukt & ruccola....................................32:-
Potatisgratäng..................................................................................................37:-
Saltrostad potatis..............................................................................................18:-
Rostad sötpotatis med rostad majs & vårlök...........................................32:-

Kallrökt lax....................................................................................................40:-
Varmrökt lax.................................................................................................40:-
Varmrökt karré..............................................................................................37:-
Rökt kalvpastrami.........................................................................................46:-
Rökt lantskinka...............................................................................................32:-
Rökta rotfrukter..............................................................................................28:-
Varmrökt kycklinglår...................................................................................30:-
Rökta räkor.....................................................................................................55:-
Långängens fläsk & ankkorv med ingefära............................................30:-
Rimmad rökt oxbringa.................................................................................30:-

från Vårt rökeri på gården

sides
Kumminmorötter............................................................................................24:-
Rostad persiljerot med vitlök & örter från trädgården..........................24:-
Fånkålscrudité med citronette......................................................................24:-
Saltbakade betor med krossade valnötter & honung.............................24:-
Spritärtor, päron, körvel & olivolja...........................................................24:-
Brässerad spetskål, grädde, vitlök & tryffel...........................................24:-

mains
KALLA
Hemgravad lax med hovmästarsås..........................................................32:-
Lätthalstrad ryggbiff med gransirap & hasselnöt..................................38:-
Lökbrässerad rotselleri..................................................................................18:-
Karamelliserat ägg, karamelliserad lök & sidfläsk...............................26:-
Omeletterulle med kallrökt lax & pepparrot............................................26:-
Halstrad tonfisk med rostade fänkålsfrön.................................................42:-

VARMA
Brässerad kycklinglårfilé, yoghurt & gårdens örter.............................40:-
Confiterad grissida med nötig emolution....................................................42:-
Lammragu med grön kardemumma........................................................48:-
Kalvköttbullar med kryddig tomatsås......................................................34:-
Ugnsbakad kålrabbi med chèvre och pistage.........................................23:-

sÅSER
Aioli.............................................18:-
Rouille.........................................18:-
Sötpotatiscrème........................18:-
Sikroms-creme fraiche...........18:-
Långängens chimmichurri.....18:-

Dillmajonnäs..............................18:-
Pepparotscreme på färskost..18:-
Tryffelmajonnäs.......................18:-
Jamaican jerky........................18:-
Vispat vitlökssmör...................18:-

Bröd & Smör...........................15:-
Levainbröd, Danskt Rågbröd, 
knäckebröd, vispat smör & 
färskost från Elfvik.

Kombinera gärna med ännu fler rätter från våra andra menyer

Det går utmärkt att köpa mat från en annan meny och 
komplettera med enstaka artiklar från den här menyn, 

eller tvärtom för den delen.

Desserter, bakverk & crostini finns längre fram i menyn.

OST
Brie chaud med nötter & honung...............................................................45:-
3 X svensk ost med levain, gransirap & havtornsmarmelad..............70:-

vickning
Varm kokkorv (även vegan) med bröd & tillbehör.............................35:-
Gårdsburgare med hemmagjort bröd & tillbehör..................................88:-

BUFFÉ & SMÅRÄTTER
Pris är per person inkl. moms |  Minimimorder 24 st. av varje artikel

På nästa sida har ni två förslag på bufféer som grund och sedan kan ni 
köpa till rätter som ni gillar från den här menyn.



KOMPONERADE BUFFÉER
Pris är per person inkl. moms |  Minimimorder 24 st. av varje artikel

GRUNDMENY - 225:-
Romansallad, parmesandressing & grillad grön sparris

*
Trädgårdssallad

*
Hummos på coco blanco

*
Saltrostad potatis

*
Saltbakade betor med olivolja och rosmarin

*
Varmrökt karrè 

*
Bakad lax med citron och dill

*
Pepparrotscreme på färskost

*
Aioli med vitlök

*
Levainbröd 

*
Knäckebröd

*
Vispat smör

GRUNDMENY - 385:-
Bönsallad coco blanco, vaxbönor och Harricots verts

*
Grillad grön sparris med pinjenötter & parmesan 

*
Zucchinisallad med tomat, vitlök, örter & rostad bröd

*
Getostcreme med citron, brynt smör & honung 

*
Rostad sötpotatis rostad majs & vårlök

*
Rostad persiljerot med vitlök & örter från trädgården

*
Anjorökt oxbringa 

*
Långängens fläsk- & ankkorv med ingefära

*
Tryffelmajonäs

*
Långängens chimichurri

*
Levainbröd 

*
Knäckebröd

*
Vispat smör

KOM IGÅNG!
Använd dessa två menyer som grund och köp till vad ni önskar från 
”Buffé & Smårätter” på föregående sida. Ni kan även köpa till det ni 

önskar från våra andra menyer.



förrätter
Tunt skivad rödbeta, getostterrine & sotad purjoplök

98:-

Sotad tonfisk, sötpotatiscreme & syrad charlottenlök
104:-

Créme Ninon med mousserande vin och syrad grädde
123:-

Biff Pelle Jansson på rågbröd, kalixlöjrom, äggula, rödlök & gräslök
135:-

Kombinera gärna med fler rätter från våra andra menyer

varmrätter
Confiterad griskind, coco blanco-puré, vattenkrasse, rostad purjolök. 

Serveras med potatispuré.
198:-

Pepparbiff på flankstek, confiterad äggula, riven pepparot.
Serveras med saltbakade betor.

217:-

Rosmarinstekt vårlamm med knippmorötter, mandelpotatis smaksatt 
med tryffel & frasig kappa. 

235kr

Rimmad bakad torskrygg, sommarsallad med sparris, gurka, 
spritärtor & forellrom. Serveras med färskpotatis & hollandaise.

237:-

Brässerad rotselleri, knaperstekt ostronskivling, edamamebönor, rostad 
purjolök & riven tryffel. Serveras med en tryfferad rotselleripuré.

188:-

FÖRRÄTT, VARMRÄTT & DESSERT
Pris är per person inkl. moms |  Minimimorder 24 st. av varje artikel

Hemmagjorda kalvköttbullar med potatispuré & rårörda lingon
185:-

Bakad röding, ramslök, färsk potatis & sikromsdressing
185:-

Långängens varmrökta lax med primörsallad & örtsås
185:-

Kalv i dill, färsk potatis & picklade grönsaker
185:-

Plommonspäckad gårdsgris, pomme de terre risollé & äppelchutney
185:-

Lökbrässerad rotselleri, edamamebönor, tryffel & rotselleripuré
185:-

varmrätter

förrätter
Egen kallrökt lax, pepparrotscreme, forellrom & vattenkrasse

90:-

Sikaforsstoast med renstek, creme fraiche, majonäs & sikrom
90:-

Klassisk räkcoctail
90:-

desserter
Desserterna är gjorda i storlek mindre för att fungera i en buffé. Ett tips 

är att kombinera 2 stycken desserter på en längre middag.

Vaniljpanacotta med en chunky äpplecurd, rostade 
kardemummakrutonger & rostade hasselnötter.

78:-

Färskostkräm med vit choklad, halloncoulis, färska blåbär, 
hemmagjord maräng & brynt smör.

72:-

Bakad mörk choklad, rostade nötter & syrad grädde.
72:-

Oeufs a la neige (snöägg på fluffig maräng), creme anglais, 
inlagda körsbär & apelsinkaramell.

88:-

LUNCH middag

DESSERTER
Chokladkaka med vispad grädde

70:-

Äppelkaka med vaniljcreme
70:-

Rabarberpaj med syrlig grädde
70:-

Köp till sallad & bröd - 25:-/person

Köp till gemischtersalat med vår goda französiche dres-
sing. Inklusive levainbröd, knäckebröd & vispat smör.

Gäller både lunch & middag.



MENY
SALLAD

Romansallad, parmesan dressing & grillad grön sparris
Bönsallad, coco blanco, vaxbönor & haricots verts

Trädgårdssallad
Vikentomat, salladslök & basilika

DIPPER & RÖROR
Hummos på coco blanco
Bönpesto med dragon

Getostcreme med citron, brynt smör & honung

POTATIS & GRYN
Saltrostad potatis

Rostad sötpotatis med rostad majs & vårlök

SIDES
Kumminmorötter

Rostad persiljerot med vitlök & örter från trädgården
Saltbakade betor med krossade valnötter & honung

PÅ GRILLEN
Anjorökt oxbringa

Långängens fläsk & ankkorv med ingefära
Foliebakad lax
Varmrökt karré

Lökbrässerad rotselleri

I KASTRULLEN
Lammragu med grön kardemumma

SÅSER
Aioli

Rouille
Tryffelmajonäs
Jamaikan jerky

Långängens chimmichurri
Pepparotscreme på färskost

BRÖD & PICKLES
Levain

Knäckebröd
Rågbröd
Färskost

Picklade morötter

Kombinera gärna med fler rätter från våra andra menyer

BBQ
Pris 395:- per person inkl. moms |  Minimimorder 24 st.



MENY
BODEGAS

Coco blanco, kronärtskocka, olivolja, pistage
Picklad rödbeta, sotad purjolök, honung, kryddkrasse

Kronärtskocka, champinjon, frissésallad, citronette

SALLADER
Bönsallad på coco blanco, vaxbönor & haricots verts

Trädgårdssallad
Rostad pumpa, blomkål, saltrostade pumpafrön & spenat

DIPPER & RÖROR
Hommus på coco blanco
Bönpesto med dragon

Sötpotatiskräm
Salsa fresca

MAINS
Lökbrässerad rotselleri

Grillade sparrisknyten med vårlök
Rökta rotfrukter med olivolja

Tomatrostad fänkål

POTATIS & GRYN
Rotfrukter med sötsyrlig vinaigrette

Potatissallad med vårlök, silverlök & kapris
Matvete med gulbeta, torkad aprikos & ruccola

Rostad sötpotatis, rostad majs & vårlök

SIDES
Kumminmorrötter

Rostad persiljerot med vitlök & örter från trädgården
Saltbakade betor med krossade valnötter & honung

SÅSER
Långängens chimmichurry 
Långängens chipotledressing
Senap & ingefärsdressing

BRÖD & PICKLES
Levain

Knäckebröd
Rågbröd

Picklade morötter
Ärtspread

VICKNING +35.-
Vegansk korv med bröd

Kombinera gärna med fler rätter från våra andra menyer

vegan bbq & buffé
Pris 395:- per person inkl. moms |  Minimimorder 24 st.



MENY
KRÄFTOR

Välj egna kräftor, eller så köper vi in valfri kvalitet åt Er.
Cirkapris fina Vätterkräftor 360:-/kg

SALLAD
Romansallad, pamesandressing & grillad grön sparris

Trädgårdssallad

PAJ & PIZZA
Västerbottenpaj

Fransk surdegspizza med fänkål, dill & citron

OST
Boxholms kryddost
Kvibille cheddar

ÄGG
Ägghalvor

Omeletterulle med kallrökt lax & pepparrot

TILLBEHÖR
Aioli

Dillmajo
Rödlök
Gräslök

BRÖD & PICKLES
Levain

Danskt Rågbröd
Knäckebröd
Rostad toast
Vispat smör

Färskost
Picklad steklök

Kombinera gärna med fler rätter från våra andra menyer

kräftskiva
Pris 395:- per person inkl. moms + inköp kräftor |  Minimimorder 24 st.



SMÖRREBRÖD
Smörrebröd är perfekt både som ett matigt, samt ett enklare mål & 
fungerar enligt oss till alla typer av tillställningar.

Rostbiff, remulade, picklad silverlök & rostadlök...................................55:-
Bacon, tomat, currysås & kyckling..........................................................55:-
Rimmad rökt oxbringa, skygele, pepparotscreme & picklad morot..55:-
Pastej, bacon & svartvinbärsgele..............................................................55:-
Rökt lax, hjortronsylt & färskost................................................................55:-
Gravad lax, räkor & senapssås.................................................................55:-
Koktpotatis, majonnäs & svartpeppar.......................................................55:-

3 X valfria smörrebröd...............................................................................145:-

frallor
Färska frallor från eget bageri.

Emmenthaler & Långängens rökta skinka.............................................40:-
Emmenthaler..................................................................................................40:-
Vegetarisk.......................................................................................................40:-

Från vårt eget bageri.

Äpplekaka med vaniljcreme.......................................................................48:-
Kanelbullar......................................................................................................29:-
Kardemummabullar......................................................................................29:-
Chokladkaka med vispad grädde..............................................................48:-
Scones med smör, lemoncurd, sylt & ost................................................52:-
Morotskaka med cream cheese-topping..................................................48:-
Rabarberpaj med syrlig grädde.................................................................58:-

Vi bakar löpande nya och andra spännande bakverk. Detta är ett litet 
urval och kolla gärna med oss om det är något speciellt ni är ute efter.

bakverk

CROSTINI
Våra crostini på rostat levainbröd är en perfekt liten munsbit till minglet.

Sikaforsröra (renstek, purjolök, creme fraiche, majonäs & sikrom).20:-
Varmrökt laxrillette & kapris.....................................................................20:-
Klassisk skagen.............................................................................................20:-
Västerbotten....................................................................................................20:-

Kombinera gärna med fler rätter från våra andra menyer

övrigt
Pris är per person inkl. moms |  Minimimorder 24 st. av varje artikel

FRUKOST
 Yoghurt från Dalsspira mejeri med egenrostad muesli & färska bär

*
Scones – lemoncurd- vispat smör – hemmagjord sylt – ost

*
Hembakt Levainfralla med kallskuret från Långängens rökeri

*
Äppelmust från Lidingö Musteri

132:-/person

FIKA
 Hemmagjord ekologisk smoothie

*
Bulle

*
Dagens frukt

67:-/person

barnmat
Hemmagjorda kalvköttbullar med potatispuré & rårörda lingon

75:-

Pannkakor med sylt & grädde
75:-

från skärmaskinen
Dagens färska charkprodukter med tillbehör & bröd

137:-/person



beställning
Vid beställning måste ni beställa minst 24 stycken och max 140 av 
varje artikel. Vi kan lösa andra nivåer endast i undantagsfall.

Eftersom vi arbetar med råvaror där vi producerar mycket själva så 
har vi inte alltid möjlighet att tacka ja till beställningar som är inom två 
veckor från beställning. Vi kan lösa det i undantagsfall.

Beställning - Senast 2 veckor innan eventet med ungefärligt antal.
Antal - Senast 1 vecka innan och ligger till grund för debitering.

leverans & avhämtning
Priserna i prislistorna är beräknade på att ni hämtar maten hos oss på 
överenskommen tid och ni får då maten i anpassade cateringformar. 

Varm mat levereras kall för uppvärmning av Er om ingen annan 
överenskommelse nås. 

För leverans på Lidingö............................................................................450:-
För leverans inom tull & kranskommuner............................................650:-

Leverans ingår om ni hyr serveringspersonal, eller kockar från oss.

PERSONAL
DEBITERING ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE

Serveringspersonal:
 - Serveringspersonal........................................................................362:-/tim
 + Efter kl. 01.00 (OB-tillägg).........................................159:-/tim & person

Räkna med cirka 1 servis/20 gäster bereonde på tillställning.
 
Kockar:
 - Kock 24-64 Gäster.......................................................................397:-/tim
 - Kockar 65-108 Gäster.................................................................794:-/tim
 - Kockar 109-140 Gäster................................................................1 191:-/tim
 + Efter kl. 01.00 (OB-tillägg).........................................159:-/tim & person
 
Övrig personal
 - Koordinator & support från oss..................................................595:-/tim
 - Bartender.........................................................................................397:-/tim

Långängens Gård är medlem i Visita och följer fackliga avtal.

komplett arrangemang
Vi samarbetar med Eventation och kan därför anordna kompletta 
arrangemang åt Er med vår mat, oavsett var Ert event är.

Det innebär att vi kan ordna med tält, ljud & ljus, underhållning, 
planering, transporter och mycket mer.

Kontakta Richard Liljegren på Eventation direkt för offert.

www.eventation.se

AVBOKNINGSREGLER
En catering kan avbokas upp till 14 dagar innan leverans utan kostnad.

Vid avbokning 13 dagar och upp till 3 dagar innan leverans förbihåller 
vi oss rätten att debitera 50% av beloppet.

Vid avbokning 2 dagar till dagen för leverans förbihåller vi oss rätten 
att debitera hela beloppet.

Avbokning skall ske skriftligen.

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, 
väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter 
utanför Långängens Gård AB kontroll, berättigar Långängens Gård att 
häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd till kunden.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i pris och utbud utan kundens 
medgivande.

force majeure

prisändringar

Långängens Gård AB fakturerar hela beloppet efter leverans om 
beställningen är under 10.000:- inkl. moms. Vid beställningar över 
10.000:- kan vi komma att ta ut en deposition á 4 995:- (0% moms) 
som skall betalas inom 5 dagar efter beställning. Vi kommer att dra av 
depositionen i slutfakturan.

Slutfakturan är på 10 betalningsdagar. Vi följer svensk lagstifning gäl-
lande dröjsmålsränta och en avgift á 250:- kan komma att faktureras 
vid påminnelse.

betalning

EVENT & FÖRSÄLJNING
VXL: 08-766 34 60
event@langangensgard.se

kontakt

tilläggstjänster & regler
Priser inkl. moms



KONTAKTUPPGIFTER
Datum Beställare

beställning
Artikel                   Pris/St.      Antal           Antal        TOTAL

Planerat
14 dagar innan

Slutgiltigt
7 dagar innan

Fortsätter på nästa sida

order - Sid 1/2
Senast 14 dagar innan eventet - Slutgiltigt antal 7 dagar innan eventet



beställning FORTSÄTTER
Artikel                   Pris/St.      Antal           Antal        TOTAL

Planerat
14 dagar innan

Slutgiltigt
7 dagar innan

order - TOTAL MAT
Exkl. moms Inkl. moms

Avhämtning                LeveransTid

Adress

Kontakt

Mobil

Övrigt

order - SID 2/2
Senast 14 dagar innan eventet - Slutgiltigt antal 7 dagar innan eventet



www.langangensgard.se
Vxl: 08-766 34 60


