
 

 

BESTÄLLNINGSMENY 

 

 

 

 

Telefon: 0512-709 00    kök: 0512-709 03 

E-mail: info@lumberkarle.se  www.lumberkarle.se 



 

 

Varför skall Ni anlita oss? 

 
Vi har lång erfarenhet av Restaurang och  

Catering, både små & stora tillställningar 

 

Ni får jättegod mat upplagd snyggt på tall-

rik eller  fat, lagad av duktiga kockar & kall-

skänkor 

 

Ni träffar proffsig & trevlig personal 

 

Catering: 
Ni får maten levererad dit Ni vill ha den 

 

Vi hämtar all disk, så Ni inte behöver diska 

 

Följande kan Du hyra från oss: 

Linnedukar - Linneservetter - Glasuthyrning  

Samt serveringspersonal 

 

Ni måste vara minst 20 personer för en 

buffé. 

 

Vid utkörning & hämtning tillkommer en 

avgift  på 70:-/mil. 

 

Kontant betalning vid leverans, om inget 

annat är överenskommet.  
 
Alla priser inklusive 12 % moms 
 
Vi hoppas att Ni finner något som passar 

Er.   

 

Vid bokning, frågor eller andra önskemål, 

kontakta oss! 



 

 

Gräddig Murkelsoppa  

med strimlad rökt lax & örtrosenbröd 

80:- / 95:- 

Sherrydoftande hummersoppa  

med oststänger 

90:- / 110:- 

Räk & parmensantoast 
med ruccola & portvinsreduction 

80:- / 95:- 

Rosencanapé  

hackade räkor i majonnäs, dill & cremefraiche  

80:- / 95:- 

Smördegsinbakade laxknyten  

med hummerdoftad purjolöksstuvning & sikromssås 

80:- / 95:- 

Lumber & Karles räkcoctail  

med knaperstekt bacon, osttärningar, krispig sallad & frisk syrlig dres-

75:- / 90:- 

Prosciutto med melonsallad och svensk pesto 
Lufttorkad skinka med melonsallad och pesto gjord på västerbottenost, 

Mandel, dill och rapsolja) 

75:- / 90:- 

  

        

Förrätter 

                        Catering / 

MENY 

 



 

 

Kall inkokt laxfilé 
med säsongens primörer, kokt potatis & kall dillmajonäs 

185:- / 195:- 

Gratinerad Rödtungafilé på Lumber & Karles vis 
Serveras med hummersås och duchesstoppar 

165:- / 210:- 

Stekt Gösfilé med bacon, kantareller & rödlök 
Serveras med rödvinsås & kokt potatis 

215:- / 225:- 

  

Varmrätter, Fågel 
 

 

Bacon, lök & färskostfylld kycklingfilé  

Serveras med rödvinsås & Potatisgratäng 

140:- / 175:- 

Örtmarinerad stekt kalkonbröst  

Serveras med aromatiksås & brynt potatis 

140:- / 175:- 

  

Val av potatis 
� Ugnsrostad potatis 

� Ugnsrostad potatis & rotfrukter 

� Stekt Kulpotatis/klyftpotatis 

� Kokt Potatis 

� Ugnstekt Idahopotatis 

� Potatisgratäng 

� Potatis & Rotfruktsgrtäng 

� Duchesstoppar 

� Råstekt purjolökspotatis 

 

 
  
   

Varmrätter, Fisk 

                       Catering / Servering 

 

MENY 



 

 

Panerad Schnitzel  

med rödvinssås & Grönsaker 

110:- / 150:- 

Fläsknoisette Nobis  

med sparris, bearnaisesås 

120:- / 165:- 

Fläskfilémedaljonger  

med vindoftande kantarellsås 

145:- / 185:- 

Helstekt fläskfilé  

med vindoftande kantarellsås 

145:- / 185:- 

Filé Mignon (Black & White) 
med fläskfilé, oxfilé, baconlindad haricotverts, griljerad tomat och  

tryffel- & bearnaisesås 

155:- / 195:- 

Helstekt oxfilé Provencale  

med baconlindad haricotverts, griljerad tomat, rödvinssås,  

vitlöksmör & råstekt potatis 

175:- / 210:- 

Kalvmedaljonger 
med rosépepparkryddad skogssvampsås & ostbakad potatis 

170:- / 205:- 

Vitlöksmarinerad Lammytterfilé 
med mustig Portvinssås 

175:- / 210:- 

Hjortytterfilé 
med gräddig Gin & Enbärssås, baconslungad brysselkål 

275:- / 295:- 

Varmrätter, kött 

                                     Catering / 

 

 

 

MENY 

Val av potatis 
� Ugnsrostad potatis                                                                    

� Ugnsrostad potatis & rotfrukter 

� Stekt Kulpotatis/klyftpotatis 

� Kokt Potatis 

� Ugnstekt Idahopotatis 

� Potatisgratäng 

� Potatis & Rotfruktsgrtäng 

� Duchesstoppar 

� Råstekt purjolökspotatis 



 

 

Pajbuffé  

tre olika valfria sorters paj med grönsallad & vinegrette 

110:- / 155:- 

Exotisk buffé 

Örtmarinerad fläskfilé * Apelsinmarinerad kycklingfilé * Rostbiff 

* Exotiska frukter * Aioli * Salsa * Potatissallad eller  Potatisgratäng * 

Smör & Bröd  * Sallad  

165:- / 185:- 

Tacobuffé 

Tacofärs * Grönsaker * Salsa   * Aioli * Ost * Nachoschips * Tortilla-

bröd 

135:- / 160:- 

Lumber & Karles Mingelbuffé 
*Pirog(Färskost, champinjoner & baconfylld)*Tunnbrödssnurra med 

skagenröra * Kycklingspett med mangorajadressing * Pajbit 

140:-/175:- 

Italiensk Buffé 

parmaskinka med melon * stora gröna oliver * tomatsallad med  

mozzarella & basilika * pastasallad med kronärtskocka * ruccola & sol-

torkad tomat * breasola * piccata (ostpanerad fläskfilé) Ris & Tomatsås 

180:-/205:- 

Lumber & Karlebuffén, Vår & Sommarbuffé 
Rökt lax * skaldjurspaté med örtsås * lomo (lufttorkad fläskfilé)  

* parmaskinka med balsamicomarinerade jordgubbar * matjestårta på 

kavring * melonsallad * grön färsk sparris * blandade salladssorter 

med örter * grekisk färskpotatissallad * pepparrotscremefraiche * färsk 

195:-/215:- 

Bufféer, minst 20 personer      Catering/
BUFFÈMENY 

 

Lumber & Karlebuffén, Höst & vinterbuffé 

Grillad hjortmedaljong med björnbärssky * rotfruktsgratäng * lättrökt  

hällefilé * Kallrökt Kalkon * västerbottenostpaj med hjortronsås  

*kantarellknyten * kräftmousse med kummin  

240:-/265:- 



 

 

   
     

Smörgåstårta, 10 -12 bitars 

Smörgåstårta, 15 -18 bitars 
 

� L&K Klassiker (Räkröra + Fruktcocktail) 

� Giddetårtan (ägg, skinka, purjolök, majonäs, grädde, citronpeppar) 

�  

Övriga fyllningar 

� Räkröra 

� Fruktcocktail 

� Tonfisk                                                                

� Kassler, Ananas 

� Ostcreme på ädelost 

� Rostbiff, pepparrot 

� Leverpastej, bostongurka 

 

Vegetarisk Smörgåstårta, 10 -12 bitars 

Vegetarisk Smörgåstårta, 15 - 18  bitars 

515:- 

615:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

495:- 

595:- 

 

Landgång 105:-/125:- 

Lumber & Karles Räksmörgås på Tekaka 

Lumber & Karles Räksmörgås på Landgångsbröd 

75:- / 85:-  

130:-/149:- 

Ost & Skinkfralla 35:- / 45:- 

Potatisgratäng (min 10 personer) 30:-/portion 

                               Catering/

Servering 

MENY 



 

 

Lumber & Karles Äppel & Kanelpaj  

Serveras med äkta vaniljsås 

75:- / 90:- 

Jordgubbscheesecake  

Med havrekrisp, Lime & jordgubbssalsa 

75:- / 90:- 

 

Vaniljpannacotta  

Med halloncoulis 

75:- / 90:- 

 

Vit & Mörk Chokladmousse  

Med Calvadosspetsad Äppelkompott 

75:- / 90:- 

 
 

  

  

DESSERT 

                                                                Catering/

Servering    

 

MENY 



 

 

 

Götaplatsen 1 

535 30  KVÄNUM 

tfn, reception 0512-709 00 

tfn, kök   0512-709 03 
 

 
 

E-mail: info@lumberkarle.se             www.lumberkarle.se 

 


