
Kan du inte komma till oss kommer vi gärna till dig, vare sig det är frågan om en 

exklusiv liten hemmabjudning, en stor firmafest eller allt tänkbart däremellan.

Vi kan, förutom maten, hjälpa dig med allt kring festen i form av DJ, stolar,  

bord, och porslin. Vi brukar säga «ingenting är omöjligt» … du är i goda händer!

På kortets baksida följer våra buffé- och menyförslag.

Har Ni några frågor eller önskemål. Ring Harö krog 08-611 49 20,  

Per Larsson 070-202 68 76 eller maila på info@harokrog.se.

www.harokrog.se

Med vänliga hälsningar

Per Larsson med personal

HARÖ KROG
CATERING & FESTVÅNING

Nueva std 

Nueva std 

BOKNING/AVBOKNING Beställning bör 
komma in minst fem dagar innan arrange-
mang, vid senare beställning gör vi vårt 
bästa. Avbokning eller ändring ska göras 
minst fem arbetsdagar före uppdrag, vid 
senare avbokning eller ändring av antal 
debiteras upp till 100% av överenskommet 
pris beroende på antal nerlagda timmar  
och inköp av råvaror.
PERSONAL Serveringspersonal 250 kr/h. 
Kock och bartender 350 kr/h. Efter 20.00 
vardagar och lördag till söndag tillkommer 
50 kr/h. Alla våra medarbetare är olycks-
fallsförsäkrade. Sociala avgifter inkluderade. 
Minimum 5 timmars debitering. Tid räknas 
från avresa t.o.m ankomst cateringkök.  
Vid sent arbete och/eller där kommunala 
färdmedel saknas debiteras taxiresa/ 
resekostnader.
SKADOR Krossat, skadat eller förekommet 
gods efterdebiteras. 
TRANSPORT Vi levererar till önskad plats, 
mot avgift beroende på avstånd. Retur-
transport tillkommer vid användning av vårt 
porslin och utrustning. Mat kan även hämtas 
i vårt kök. 
BETALNINGSVILLKOR 10 dagars netto efter 
avslutat uppdrag, vid order överstigande 
20.000 kr debiteras 50% i förskott.  
Samtliga priser är inklusive moms.



SNABBLUNCHEN

Inkoktlax
Kokt potatis eller  
potatissallad med örter
Dillmajonnäs
Pressgurka
Bröd och smör
PRIS: 90 KR

AFTER WORK

Roulette på rökt lax  
och färskost
Olivkaviar med crostini
Italiensk skinka
Salami Napoli
Marinerade oliver
Focaccia
PRIS: 95 KR

LILLA FESTEN

Peppargravad lax
Saltbakad rostbiff 
Kräftskagen
Houmus
Pasta eller  
potatissallad
Nybakt bröd
Smör
Brieost
PRIS: 120 KR

STUDENTEN

Provencalsk lax
Bbq-kyckling på spett
Sashimibiff
Grillade grönsaker  
med parmesan och 
rostade solroskärnor
Krämig pastasallad 
med örter
Aioli
Nybakt bröd
Taleggio
PRIS: 135 KR

SVENSK A  
KLASSIKERN

Yngsjösill
Branteviksill 
Gubbröra med kavring
Citron- och  
dillgravad röding
Saltbakad kalvrygg  
med picklad rödlök
Potatissallad 
med nobiscreme                            
Grönsallad 
Färskost med örter
Nybakat bröd  
med smör
PRIS: 150 KR

AMERICAN 
STYLE

Chicken drumstick
Rumjerk tuna  
(krydd och rom  
marinerad tonfisk)
Spare ribs
Rökig black agnus biff
Pastasallad med 
bbq-style (bbq-sauce) 
Grillade grönsaker
Caesarsallad
Cole slaw
Grönsallad med  
rostad pumpa
Baguette
PRIS: 175 KR

ITALIENSK A 
FESTEN

Pestolax i etage
Skaldjursallad  
med ruccola och 
basilikagrönsaker
Gödkalvstek med  
rostade pinjenötter, 
tryffelolja och  
parmesan
Italiensk skinka  
med örtmozarella
Potatis tonnato
Aubergineröra
Marinerade oliver
Taleggio
Grönsallad 
Nybakat bröd  
med smör
PRIS: 250 KR

GOURMET- 
SMAK AREN

Västerbottenpaj  
med sikrom
Skagenröra i  
vol au vent
Gravad röding  
med dillfärskost
Gazpachosoppa med 
grillad pilgrimsmussla
Ankleverterrin på 
crostini med  
fikonmarmelad
Serranoskinka med 
kalamata oliver
Halstrad wasabilax
Tryffelfärserad  
majskycklingrullad
PRIS: 55 KR per enhet 
eller 350 KR för hela 
förslaget (minimum 4 

enheter)

SÖTT AVSLUT

Chokladtryffel 20 KR

Äppelkompotte med  
kardemummasmulor 45 KR

Passionsfruktpannacotta 
med mandelcrostini 50 KR

Chokladtårta med rårörda 
bär och vaniljgrädde 55 KR

Grillad ananas med  
svartpepparkaramell  
och vaniljglass 60 KR

Samtliga priser  

inkl. 12% cateringmoms.

MENYFÖRSLAG
GRINDA

Toast Skagen med sikrom
Helstekt biffrad med  
balsamicosirap och potatis-  
och jordärtskocksgratäng
Kolapannacotta med nötkrokant 
och karamelliserat äpple
255 KR PER PERSON

SANDHAMN

Serranoskinka med ruccola, 
krutonger och hyvlad manchego
Rödtungsfilé med skaldjurssås, 
marinerad sparris och örtsallad
Vitchoklad-cheesecake med 
mynta och jordgubbar
475 KR PER PERSON

HARÖ

Västerbottenmuffin med sikrom, 
gräddfil och hackad rödlök
Hjortinnanlår med brynt svamp, 
stött mandelpotatis samt  
lingon- och svartpepparsås
Fransk chokladtårta  
med myltade bär.
550 KR PER PERSON

Nueva std 

Under december  serverar vi vårt  traditionella JULBORD.  Boka innan den  10 oktober, och få  10% rabatt!


