
Meny

Hösten 2022

Tony Ulwahn

För kostnadsfri konsultation maila till Fredrikshovscatering@gmail.com eller ring
Tony Ulwahn 0733 182633. För bilder och mer information, besök vår hemsida -

www.fredrikshovscatering.se

Fredrikshovsgatan 8, 115 23 Stockholm
Innehar F-skattebevis momsregnr 559039-2824 DAWILL AB



1

Minnesstund

Efter begravningsakten så är det brukligt att bjuda in de gäster som med sin närvaro
hedrar den avlidne. Några av gästerna har kanske åkt långt och då är en lättare
måltid mycket uppskattad.

Begravningsbyrån tar in anmälan om deltagande och meddelar oss antal, i det fall ni
bjuder in officianten skall denne sitta vid närmaste anhörig. I övrigt är det alltid fri
placering och ni bestämmer om ni önskar ett familjebord för de närmaste eller om ni
sprider ut er bland övriga gäster.

Vi iordningställer gärna ett minnesbord i salen med levande ljus och blommor, detta
för eventuella telegram. Ta gärna med ett foto och om ni önskar en gästbok så beställ
denna via begravningsbyrån.

Det är artigt att från familjen hålla ett välkomsttal där ni tackar gästerna för att
dom närvarar, detta bör hållas tidigt och gärna avslutas med en skål för den avlidne.

Minnesstunden är viktig då familj, släkt och vänner samlas på den avlidnes sista
tillställning. Vår personal kommer att göra sitt absolut bästa för att allt ska bli så
bra som det kan bli och tveka inte att kontakta oss med egna önskemål.

Ni kan även hyra enbart personal från oss och ta med egen förtäring i egen regi.

Med de bästa hälsningar,
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Stående menyer för mingel,
menyerna nedan är inklusive personal, servetter samt moms.

Nedanstående menyer passar utmärkt vid mingel i kyrkparken eller i
församlingshemmet. Vår personal iordningställer allt som serveras på miljömärkt
engångs, vi kan även hjälpa er med ståbord och tält

Engelska sandwich
(Klassiska dubbla trekantsandwich i tre olika smaker.)

En med kallrökt lax,vispad pepparrotsost & gurka. Den andra med en krämig

fyllning gjort på rökt ren och lingon. Den tredje med skagen.

Serveras med alkoholfri dryck

samt

kaffe/the med biskvi.

349:-/kuvert

Kyrkkorv

Wienerkorv i bröd med senap,ketchup,rostad lök & räksallad.

Serveras med alkoholfri dryck,

samt

Consumé kaffe/the med biskvi.

349:-/kuvert
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Menyerna nedan är inklusive personal, linnedukar, servetter,
levande ljus, säsongens blommor samt moms.

Cocktailmottagning
En klassisk stående mottagning där alla gäster umgås minglandes är bland det bästa

för större sällskap, naturligtvis kan vi ordna ståbord och sittplatser för de äldsta.
Välj mellan fem olika snittar.

● Anklevermousse
● Pastrami
● Rökt lax
● Skagenröra
● Öjebyröra (kräftor)

● vegetariskt
● gubbröra
● rökt ren
● västerbottenpaj
● färskost

Snittarna är perfekta att ätas mellan tummen och pekfingret och är vackert garnerade
(storlek som en gammaldags femkrona)

samt
Lättöl, mineralvatten, läsk

Kaffe/the med petit four och frukt
398:-/kuvert

Café Complé
Ett härligt gammaldags stort kaffebord med konditorbit, två sorters

småbröd, bullar samt valfri tårta. (tårtval se sid. 8)
295:-/kuvert

Kaffe/the med tårta
Tårta tillsammans med nybryggt kaffe/the eller läsk (tårtval se sid. 8)

249:-/kuvert
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Menyerna nedan är inklusive personal, linnedukar, servetter,
levande ljus, säsongens blommor samt moms.

Landgång
Denna svenska klassiker är alltid omtyckt och har det klassiska upplägget med sallad,

skagen, räkor, lax, ost, skinka, köttbullar och rostbiff med remouladsås.
samt

Lättöl, mineralvatten, läsk
Kaffe/the med chokladbeskvi

349:-/kuvert

Smörgåstårta
En favorit och trivsamt vid bufféservering. Finns i tre varianter, alla har fyra lager

och är rejält tilltagna
● Räkor & lax
● Ren & nötpastrami
● Vegetarisk

samt
Lättöl, mineralvatten, läsk

Kaffe/the med chokladbeskvi
349:-/kuvert

Öjebytoast
Finhackade kräftstjärtar tillsammans med majonnäs, dill, rikligt med västerbottenost

samt kummin. Serverad i sällskap med tomat, citron, sallad och kavring.
samt

Lättöl, mineralvatten, läsk
Kaffe/the med chokladbeskvi

395:-/kuvert
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Menyerna nedan är inklusive personal, linnedukar, servetter,
levande ljus, säsongens blommor samt moms.

Sandwich
(går att för samma pris att få i olika storlekar)

Danska smörrebröd på svenskt vis. Tre större sandwich.

● Skagenröra, ägg, färska handskalade räkor, dill, citron, tomat och sallad.
● Brieost samt ädelost med marmelad och sallad.
● Rostbiff och dansk remoulad med rostad lök och sallad.

samt
Lättöl, mineralvatten, läsk

Kaffe/the med chokladbeskvi
345:-/kuvert

Lyx sandwich
Fyra stycken exklusiva sandwich.

● Löjrom, crème fraîche, rödlök & färsk dill.
● Rökt laxros på mörkt bröd, pepparrotsvisp, persilja & citron.
● Skagen, handskalade räkor, äggklyftor, tomat, citron & dill.
● “foie gras cru” kokt med konjak och portvin tillsammans med marmelad och

flingsalt.

samt
Lättöl, mineralvatten, läsk

Kaffe/the med chokladbeskvi
449:-/kuvert
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Menyerna nedan är inklusive personal, linnedukar, servetter,
levande ljus, säsongens blommor samt moms.

Delikatesstallrik
En pampig anrättning som består av en bouché fylld med skagenröra toppad
med handskalade räkor, dill och körsbärstomat. Salladssymfoni. rökt svensk
lax, brieost, kaprisbär, rostbiff med fransk potatissallad, rökt kalkon, melon

med lufttorkad skinka och chorizo.
samt

Lättöl, mineralvatten, läsk
Kaffe/the med chokladbeskvi

449:-/kuvert

Skaldjursbakelse
En lyxigare variant på smörgåstårta. En tre våningar hög bakelse serverad på

salladsbädd, fylld av skagenröra, vackert dekorerad med färska räkor, dill, lax och
citron.
samt

Lättöl, mineralvatten, läsk
Kaffe/the med chokladbeskvi

349:-/kuvert

Skärgårdstallrik
En underbar symfoni av fisk, kall inkokt lax, gubbröra, varmrökt forell, rökt laxros,

lyxskagen med löjrom, allt på en salladsbädd med legymer, serveras med dillkokt
färskpotatis och kavring,

samt
Lättöl, mineralvatten, läsk

Kaffe/the med chokladbeskvi
495:-/kuvert
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Menyerna nedan är inklusive personal, linnedukar, servetter,
levande ljus, säsongens blommor samt moms.

Slottsbuffé
En pampig buffé med olika sorters sallader, brödkorg, dressingar, ägghalvor med

skagen & räkor, små gravlaxtoast, små sandwich med rökt lax, honungsmelon med
parmaskinka, rostbiff med rostad lök, syltlök, fransk potatissallad med vinegrette,

skivad choritzo, cornichons, grillad kycklingsinneerfilé  och västerbottenostpaj.
samt

Lättöl, mineralvatten, läsk
Kaffe/the med chokladbeskvi

549:-/kuvert

Sallader
Skaldjur/kyckling/skinka och ost .

Till detta serveras även
dressing, kuvertbröd och smör.

samt
Kaffe/the med chokladbeskvi

349:-/kuvert

Barnmeny
Pannkakor med sylt & vispad grädde

eller
Köttbullesmörgås

tillsammans med saft / läsk
75:-/kuvert

Paj
Västerbotten

Kyckling
Ost och skinka

(Ink. sallad och dressing)
samt

Kaffe/the med chokladbeskvi
349:-/kuvert

Engelsk sconesbuffé
Nybakade varma scones, serveras från

buffé med smör, ost, vispad grädde,
olika marmelader och sylter,

samt
Kaffe/the

349:-/kuvert
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Tårtor

● Fransk chokladtårta med vispad
grädde & bär

● Prinsesstårta
● Mandeltårta
● Bärtårta
● Äppelpaj med vaniljsås

● Schwarzwaldtårta
● Vegan, frukt & bärbakelse
● Fruktbakelser
● Halloncheesecake
● Citrontårta

Ovanstående tårtor finns som vårt ordinarie sortiment i det fall ni önskar någon
specialtårta så säg bara till i god tid så ordnar vi detta åt er.

Dryck
Husets vita Sauvignon blanc, torrt 369:-/flaska
Chablis vitt med karaktär, torrt 489:-/flaska

Husets röda rioja tempranillo 369:-/flaska
Bordeaux rött, 489:-/flaska

Mousserande vitt 369:-/flaska
Champagne 595:-/flaska
Alkfri. Richard Juhlin bubbel 249:-/flaska
Sherry / portvin 79:-/glas

Ni betalar endast för det vin som gått åt och behöver inte beställa några extra
flaskor. Ni får gärna ta med vin/bubbel i egen regi och leverera till salen så serverar vi
detta utan kostnad.
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Priser för uthyrning

Tält 6x3 meter 2900:-
Enbart personalhyra dagtid 585:-/tim (min. 6 tim)
Enbart personalhyra kvällar & helger 685:-/tim
Dukhyra (enbart) 89:-/duk
Porslinshyra (inkls. duk & helt kuvert) 65:-/kuvert
Transport 900:-/tim
Styckpris glas/tallrik etc. 4:-/st

Övrigt.

I det fall ni har egna önskemål om förtäring eller dryck så kontakta oss så ordnar vi
detta, ingenting är omöjligt.

Mindre sällskap

Naturligtvis serverar vi även mindre sällskap under 20 personer mot en tillkommande
personalavgift på 890 :-

Foton & mer information

Besök gärna vår hemsida så finner ni information om salar med foton mm.
www.fredrikshovscatering.se
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Vad ingår i priset

I alla menyförslag ingår utbildad personal som är iförd serverings uniform, dom
kommer att göra sitt bästa för att ta hand om gästerna. Serveringspersonalen ingår i
sex timmar, det ingår helt kostnadsfri konsultering från oss rörande minnesstunden
per mail eller telefon.

Levande ljus, färska säsongsblommor såsom ex: rosor tulpaner ingår till borden,vita
linnedukar ingår till alla bord även minnesbordet som även har blommor och ljus. Den
alkoholfria dryck som ingår är mineralvatten/lättöl/läsk/stilla vatten/saft/kaffe/the.
Moms ingår.

Betalning

Vi fakturerar kostnaderna för minnesstunden till begravningsbyrån och då erhåller ni
en faktura rörande alla kostnaderna för begravningen vilket underlättar inför
kommande bouppteckning.

Vad tillkommer

Transport tillkommer med 900 kr /h inkl. moms. I detta pris ingår miljövänlig bil,
förare, skatter, vägavgifter samt parkeringsavgifter, drivmedel och försäkringar.
Eventuell hyra för den sal ni hyrt för minnesstunden tillkommer och faktureras
separat från uthyraren.

Ändring av gästantal

Så sent som 48 timmar innan beställningen kan ni ändra gästantalet.
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Vi är stolta leverantörer till kungliga slottet, Sveriges regering och riksdag,

Biskopsämbetet, försvarsmakten och dom bästa församlingarna i Stockholm

med omnejd.


