FIKA
Vi kan det här med fika och hjälper gärna till med er! Beställning 24 timmar innan men vi är flexibla och löser
självklart ad-hoc beställningar om möjligt. På grund av pandemin kan vissa bakelser inte beställas med kort
varsel. Vi anpassar utbudet efter anmäld specialkost och veganskt samt gluten- och laktosfritt alternativ finns
alltid i vårt sortiment.

KAFFE/THE MED TILLBEHÖR 30 kr/person.
Alltid nybryggt kaffe! Ekologiskt, Fairtrade, KRAV, Rainstar Alliance.
The-sorter från Hampstead

COLD BREW/ISKAFFE 39 kr/person
Gott osötat iskaffe serveras i genomskinlig bägare, mjölk & socker finns som tillbehör.

KAFFE/THE OCH KAKA 60 kr/person
Kaffe/the och nybakt kaka. Exempelvis…
Kanelbulle, fruktpaj, brownie, muffins, minimuffins, morotskaka, kärleksmums, wienerbröd, croissant med
olika fyllningar, chokladgott: kladdkaka/enkel tryffel m.m.

KAFFE/THE OCH MACKA 60 kr/person
Kaffe/the och hembakad macka: surdegsmacka/grovt bröd/halv fralla med pålägg (ost/skinka/kalkon) samt
grönsaker. Vi kan självklart erbjuda varianter och kombinationer av standardpålägg.

ENDAST MACKA ELLER KAKA 30 kr/person
Se ovan nämnt sortiment

KAFFE/THE OCH LYXIG MACKA 69 kr/person
Kaffe/the och lyxig macka: hälsomacka/surdegsmacka/tunnbrödsrulle med matigare pålägg (salami & brie med
olivtapenad, pepparrotscréme med kallrökt lax, mozzarella med tomat & rökt skinka, avokado & färskost med
alphagroddar mm.) samt grönsaker.
->

FINARE BAKELSE 45 kr/person
Tartletter (maräng, gräddfylld mandelform med färska bär eller chokladfyllning, chokladmousse)
Kardemummaknyte (vegansk)
Chokladfondant med mynta och bärtopping
Kokostoppar med citronsmak och mörk ringlad choklad

LUX FRUKTFAT 46 kr/person
Vackert och generöst fruktfat på exotiska & ekologiska frukter (i största mån ekologiskt)

FRUKTSALLAD MED... (EN SORT TILL HELA GRUPPEN) från 40 kr/person
…syrad vaniljgrädde.
…polkagrädde och granatäpple + 10 kr
…mascarponekräm med dulce de leche + 10 kr

SMOOTHIE-SHOT PÅ FÄRSKA BÄR (EN SORT TILL HELA GRUPPEN) 28 kr/person
Alla är veganska
•

Skogsbär

•

Mango och ingefära

•

Passionsfrukt, jordgubb och mango

•

Grön näringsrik smoothie med päron, spenat, kiwi

STOR SMOOTHIE PÅ FÄRSKA BÄR 40 kr/person
Se ovan nämnt sortiment

EKOLOGISK FRUKTKORG 22 kr/person
Säsongens frukter (alltid sköljda).

MINERALVATTEN 20 kr/25 kr person
LOKA, Ramlösa, BonAqua , Läsk 33cl/50 cl

SNACKS OCH DRYCK FÖR MINGEL 75 kr/person.
För specifika önskemål kring snacks och dryck behöver vi få in beställning minst 3 arbetsdagar innan.
Läsk/Lättöl/Mineralvatten/Alkoholfri Cider – serveras på flaska, samt snacks (chips, salta pinnar, mixnötter,
oliver, cornichons etc). Under våra öppettider hjälper vi till att duka fram och hälla upp.
+ 5 kr/person för Covid-19 anpassad tallrik. Individuellt plastade tallrikar med upplägg.

LÄTTARE LUNCHER
Gäller för grupper i storlek 15 - 100 personer. Vi uppskattar beställning senast 3 arbetsdagar innan. 3 rätter
kan kombineras i grupp med minst 5 av varje rätt. Vi anpassar maten efter anmäld specialkost och är självklart
flexibla med önskemål i mån av tid!

FYLLD LUNCHBAGUETTE 78 kr/person

Max 3 sorter kan kombineras i grupp med minst 5 av varje sort

Roma- Mozzarella, tomat, basilikasås. Vegetarisk
LUX II - Kalkonskivor, chipotlemajonnäs, tomat, alphagroddar och dijon.
Köpenhamn-Rostbiff, remoulad, rostad lök, inlagd gurka, tomat
Kattegatt- Rökt lax och basilikasås
Stockholm - Kallrökt lax, pepparrotskräm och grönsaker
Napoli - Tomat, kryddsmör, mozzarella, havssalt och en touch oregano. Vegetarisk
Taormina - Avokado, mixsallad, hummus, rödlök och en touch havssalt. Vegansk

FYLLD LUNCHWRAP 78 kr/person

Max 3 sorter kan kombineras i grupp med minst 5 av varje sort

Smögen – Smögenröra.
Dubai- Vegansk med hummus, grönsaker och picklad rödlök.
Bordeux – Vegetarisk med chevre och rödbetor.
Reykjavik- Kallrökt lax och philadelphiaost.
Oslo-Tonfiskröra med kapris

->

SALLADER ”FLÄRD” MED SURDEGSBRÖD 105 kr/person.

Våra mest populära sallader; vackra och mättande sallader med ingredienser rika på smak och flärd!

Club - Romansallad, körsbärstomat i halvor, avokado, kycklingfilé, ägghalva, krutonger, bacon. Currymajonnäs.
Ceasar - Klassisk ceasarsallad på saftig kyckling, romansallad med parmesan, bacon krutonger och hemlagad
ansjovisdressing
Mörrumssallad – Teriyakimarinerad varmrökt lax med avokado, citronslungad broccoli, picklad rödlök och
pumpakärnor. Basilikadressing.
Puebla – Räksallad med räkor, FETA-ost, jordgubbar, avokado och cashewnötter. Toppas med citronvinägrett.
Dillmayonnäs.
Vegansk Puebla – Avokadosallad med broccoli, jordgubbar, cashewnötter, soltorkad tomat. Vinägrett
POKÉ sallad - Glasnudlar, teriyakimarinerad kallrökt lax, mango, soyabönor, avokado, kimchikål, vitkål och
sriracha mayonnäs.
FALAFEL sallad - Vegetarisk. Falafel, tzatziki, hummus, FETA-ost, cocktailtomater, rödlök.

GRÖNSALLAD/PASTASALLAD MED SURDEGSBRÖD 95 kr/person
Vassia – Marinerad pestosallad med penne, rödlök, oliver, paprika, champinjoner och pinjenötter. Vegetarisk.
Chevre- Kycklingfilé, päron, chevreost, valnötter. Honungsdijon
Venedig – Soltorkad tomat, mozzarella, pesto, kycklingfilé, ruccola, krutonger. Örtvinägrette
Capitata kålsallad – Picklad kål & morot, kyckling, rostade solrosfrön, alphagroddar, äpple. Soya- och
ingefäradressing

CATERINGINFORMATION
BESTÄLLNING, LEVERANS, AVBOKNING

Skicka gärna er beställning till: info@cafelux.se. Vi föredrar att all korrespondens rörande er beställning sker via
mail men ni är även varmt välkomna att boka in en tid för konsultation inför ert arrangemang!

MATARRANGEMANG
För lättare luncher samt affärsluncher önskar vi beställning; menyval, slutgiltigt antal och information kring
specialkost senast tre - fem arbetsdagar innan. Se menyer.
För matigare och mer avancerade bufféer önskar vi beställning: menyval, slutgiltigt antal samt specialkost
senast 7 arbetsdagar innan.
Avbokning av matarrangemang efter ovan angivna tider debiteras med 100% då vi beställer in råvaror och
ordnar med personal i god tid. Avhopp av deltagare kan regleras med upp till 10% fram till samma dag, 07.00,
utan kostnad.

KAFFEARRANGEMANG
Fika; Kaffe/the och enklare kakor kan alltid beställas 24 timmar innan klockan 16:00, måndag – fredag och vi
hjölper alltid till om vi har kapacitet! Självklart går det även bra att slå oss en signal eller besöka caféet om det
gäller en sista-minuten beställning! Kaffegods hämtas upp inom 24 timmar efter leveranstillfälle.
Avbokning av kaffe/the fram till 4 timmar innan, debiteras ej, därefter debiteras 100%. Avbokning av rikligare
fikaarrangemang med kakor, mackor, frallor etc 24 timmar innan, debiteras mat & eventuell dryck (dock ej
kaffe/the) med 100%.

LEVERANS OCH SERVICE utanför öppettider
Matarrangemang. Vi leverar all mat i tätslutna frigolitlådor som håller värme och kyla på bra sätt. Mat som
enbart levereras; levereras på överenskommen tid och plats men senast klockan 17.00, måndag – fredag.
•
•
•
•

Väljer ni enbart leverans av mat, levereras denna serveringsklar på fat i frigolitlådor senast kl 17.00.
Vid kvällens slut packas fat och dylikt ner i lådorna av kund och locken sätts på för upphämtning
morgonen efter.
Skulle man vilja ha maten levererad senare än kl 17och föredra serveringspersonal på plats som dukar
upp buffén, övervakar arrangemanget, plockar ihop, sköter disk och är behjälplig under kvällen kostar
det 300 kr/timme exklusive moms. Minimum 3 timmar
Porslin lånar vi gärna ut vid behov under kvällen. Eventuellt avsaknad av utlånat porslin faktureras i
efterhand.
Under Café LUX öppettider 08-00 – 15:30 dukas buffé/fika/affärslunch upp på angiven plats och
hämtas hem samma dag.

Hör gärna av er till oss på Café LUX om ni har några frågor. Varmt välkommen!

