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CATERINGMENY
Bagarmossens Folkets Hus erbjuder catering i samarbete med Lilla Bagis.
Boka i samband med att du gör din lokalbokning på bokningen@bagisfh.se.

PAKETPRISER (GÖR VAL I MENYN NEDAN)
Fralla med kaffe/te

60 kr/pers

Fralla med juice från Saltå Kvarn

65 kr/pers

Bagisbulle med kaffe/te

40 kr/pers

FIKA/FRUKOST
1. Kaffe eller te

20 kr/pers

2. Juice från från Saltå Kvarn
a. Apelsin
b. Äpple-mango

25 kr/pers

3. Fralla
a. Ost & grönt
b. Hummus (vegansk)

45 kr/pers

Frallorna bakas på lång-jäst surdeg, närodlat och ekologiskt vetemjöl samt fullkornsvetemjöl.
Med grönsallad och äkta smör.
4. Bagisbulle - en slät bulle med vaniljsocker

25 kr/pers

5. Vetelängd (för 8 pers)

85 kr/längd

6. Småkaka

15 kr/pers

7. Fruktskål (för 5 pers)

50 kr/skål

8. Karaff med vatten

0 kr/pers
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ENKLARE MAT
9. Baguette
a. Ost och grönt efter säsong
b. Hummus (vegansk)

70 kr/pers

En halv baguette bakad av närodlat och ekologiskt vetemjöl. Med grönsallad och äkta smör.
10. Sallad med nybakt surdegsbröd
a. Hummus och syrade grönsaker
b. Rostade grönsaker med färskoströra

70 kr/pers

Grönsallad av olika slag med gurka, rostade fröer och vinägrett tillsammans med bönor, linser
eller bovete. Toppat med exempelvis morötter, groddar och örter samt något av ovanstående val.

MAT FÖR STÖRRE SÄLLSKAP (+25 PERS)
Vid beställning för fler än 25 personer kan vi även erbjuda:
11. Wraps
a. Laxröra
b. Hummus

70 kr/pers

12. Sallad med laxröra och nybakt surdegsbröd

95 kr/pers

Lite lyxigare grönsallad av olika slag med gurka, rostade fröer och vinägrett tillsammans med
bönor/linser/bovete. Toppat med exempelvis morötter, groddar och örter samt något av
ovanstående val.

ALLERGIER OCH ÖVRIGA ÖNSKEMÅL
Vi erbjuder alternativ för dig som önskar specialkost. Ange vad du önskar så löser vi det.
Varm mat kan erbjudas i vissa fall. Fråga oss för pris och tillgänglighet!

BOKNINGSVILLKOR
Beställningar, justeringar och avbeställningar ska ske senast:
• Två dagar innan för sällskap upp till 10 personer.
• Tre dagar innan för sällskap som är 11-60 personer.
• Fyra dagar innan för sällskap över 60 personer.

