
SmörgåstårtaSmörgåstårta

[INVIK]

Alla smörgåstårtor består av 3 olika lager med 
röror, rikligt dekorerade med skinka eller lax, ägg, 
ost, räkor och grönsaker.
 
Exempel på fyllningar:
  Skagenröra/lax/ägg - dekorerat med lax
  Skagenröra/skinka/ägg - dekorerat med skinka
  Skinka/ananas/ägg - dekorerat med skinka 
 
 
Vi gör andra fyllningar efter önskemål. 
Observera att priset kan variera.

Viktig information

Carolas 
Hemg jorda 
Smörgåstårtor

195 kr

Café Lugn & Ro

Café, Servering & Catering

MenyMeny

Vi förbereder varje minnesstund unikt för just er 
och allt tillagas på plats i vårt kök. 
 
Eventuella allergier är viktigt att vi känner till 
för allas välmående. Eventuella ändringar kan 
göras upp till 2 dagar innan minnesstunden. 
Därefter är anmälan bindande och debitering 
sker efter antal anmälda gäster. 
 
Eventuellt tillkommande gäster debiteras 
per kuvert. 
 
Varmt välkomna att kontakta oss för vidare 
information om menyer och innehåll. 
 
Carola och Anna 
 
Tel Café Lugn & Ro 0706-21 25 01 
Tel Grönborg 0155-21 25 25 
 
Besök även vår hemsida 
på gronborgstradgard.se
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inkl dryck

Hembakat kaffebröd med kaffe/te
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Besök även vår hemsida 
på gronborgstradgard.se

Vi gör andra fyllningar efter önskemål. 
Observera att priset kan variera.

Priser i cafémenyn gäller minnesstunder och 
sammankomster som hålls i våra lokaler på Grönborgs.

 
Eventuellt tillkommande gäster debiteras 
per kuvert. 
 
Observera att  priser i cafémenyn gäller 
minnesstunder och sammankomster som 
hålls i våra lokaler på Grönborgs. 
 
Kontakta oss för prisförslag om du vill 
beställa catering för sammankomst på 
annat håll eller för annan information om 
menyer och innehåll. 
 
Tel Café Lugn & Ro 070-621 25 01 
Tel Grönborg 0155-21 25 25



Meny MinnesstundMinnesstund

Grönborgs Hembakade 
Kakbuffé

Catering
Önskar ni anordna minnesstund i annan lokal 
så hjälper vi gärna till med det. 
Kontakta oss i caféet för vidare info. 
 
Tel 0155-21 25 25

Landgång 195 kr

Smörrebröd 195 kr

Räksmörgås 195 kr 
Skagensmörgås 225 kr

Buffé med kallskuret     295 kr

Pajbuffé 195 kr

Soppa 195 kr

Grönborgs populära kakbuffé 
med kaffe och sju sorters kakor, 
bulle/mjuk kaka, dumlekladdkaka/grädde

Matiga landgångar på halv rågkaka
Hembakat kaffebröd, kaffe/te

3 olika sorter 
Hembakat kaffebröd med kaffe/te

Matiga smörgåsar rikligt fyllda med ägg, 
räkor alt skagenröra
Hembakat kaffebröd, kaffe/te

Potatisgratäng, rostbiff, skinka, nötkött,  
ostbricka, smör, bröd, sallad 
Hembakat kaffebröd, kaffe/te

Bestående av 3 sorters pajer, brieost, 
västerbottenost, bröd, smör, sallad, dressing
Hembakat kaffebröd, kaffe/te

Tomatsoppa + säsongens soppa
Smör, bröd, ostbricka
Hembakat kaffebröd, kaffe/te

169 kr

Barn upp till 12 år 100 kr

www.gronborgstradgard.se

Buffé med fläskfilé 349 kr
Potatisgratäng, bearnaise- och pepparsås, 
grönsaker, smör, bröd, sallad 
Hembakat kaffebröd, kaffe/te

inkl dryck

inkl dryck

inkl dryck

inkl dryck

inkl dryck

inkl dryck

inkl dryck

Kakbuffé

Hembakat kaffebröd, kaffe/te  95 kr

Catering

Barn upp till 12 år  100 kr

Matiga landgångar på halv rågkaka

Smörrebröd  195 kr

Pajbuffé  195 kr

Skagensmörgås  225 kr

3 olika sorter

Matiga smörgåsar rikligt fyllda med ägg, 
räkor alt skagenröra

inkl dryck

inkl dryck

inkl dryck

Observera att priser i cafémenyn gäller 
minnesstunder och sammankomster som hålls 
i våra lokaler på Grönborgs.

Buffé med fläskfilé  349 kr
Potatisgratäng, bearnaise- och pepparsås, 
grönsaker, smör, bröd, sallad

Bestående av 3 sorters pajer, brieost, 
västerbottensost, bröd, smör, sallad, dressing

inkl dryck

inkl dryckRäksmörgås  195 kr

Landgång  195 kr

Mat uppdukat och klart i bufféform.
Vackert dukade bord med fina blommor.
En lokal att disponera i 2 timmar.

Vi har fullständiga rättigheter.

I samtliga buffépriser ingår:

Grönborgs Hembakade

Grönborgs populära kakbuffé 
med kaffe och sju sorters kakor, 
bulle/mjuk kaka och dumlekladdkaka/grädde

215 kr
Kontakta oss på 0155-21 25 25 för prisförslag 
om du vill beställa catering för sammankomst på 
annat håll.

Priser i cafémenyn gäller minnesstunder och 
sammankomster som hålls i våra lokaler på Grönborgs.

Kan köpas som tillval till alla menyer (ej kakbuffé)


