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Vi har lyckan
att få arbeta med det goda
här i livet.

Megs kök &
Trevligt
INSPIRATIONSBROSCHYR 2020

En jaktlunch
i skogen kan locka mer än
en läckergom.
!

Välkommen att
inspireras
För livets alla tillfällen har vi alla olika önskemål hur allt
skall vara. Vi har ambitionen och kunskapen att tillsammans med Dig skapa ett arrangemang som alla minns.
Vår nyfikenhet och vårt stora intresse för mat och det
genuina, tillsammans med känsla för att bevara och framhålla vad vi här i trakten kan erbjuda är vår drivkraft.
Att få en låda nyplockade tomater i sin hand, eller öppna
papperet runt en nyrökt lax är det bränsle som sätter fart
på skaparlusten.
Den rena smaken av bra råvaror är inspirationen, de stora
eller små tillställningarna är målet, de glada och mätta
gästerna belöningen.
Vi har lyckan att få arbeta med det goda här i livet.
Välkommen till oss!

Christine Blomqvist Gyllby
Christine Blomqvist – Gyllby med personal.

Färdiga bufféer
Klassisk buffé

Skördebuffé

• Rostbiff med rostad lök

• Tunnbrödsstubbe med grindaröra

• Gravad lax med vår egen senapssås

• Skördesallad med potatis

• Rökt skinka

• Andbröst i skivor med timjanröra

• Tunnbröds stubbe med skagenröra

• Picklade rotfrukter

• Potatissallad eller potatisgratäng

• Megs Lax med örtcreme

• Blandsallad med vinegrett

• Blandsallad med vinegrett

• Brieost och marmelad

• Smör och vårt goda bröd

• Smör och vårt goda bröd

Pris: 196 kr/p

Pris: 196 kr/p

Sommarens goda buffé

Svenska smaker

• Inkokt lax med citron och dillmajonnäs

• Rökt viltkött med picklad rödlök

• Varmrökt lax med örtsås

• Varmrökt lax med örtsås

• Färsk potatissallad med tomater och rödlök

• Västerbottenpaj

• Serranoskinka och melon

• Tjälknöl med timjanröra

• Kycklingspett med tzatziki

• Potatissallad eller potatisgratäng

• Smör och vårt goda bröd

• Blandsallad med vinegrett

• Blandsallad med vinegrett

• Smör och vårt goda bröd

Pris: 235 kr/p

Pris: 307 kr/p

Alla priser på menyerna är inkl. 12% moms

Mer bufféer
Kycklingbuffé

Medelhavsbuffé

• Örtstekt kycklingfilé i skivor

• Pastasallad med soltorkade tomater

• Sås på soltorkade tomater och vitlök
• Kycklingspett på bulgurbädd med saltbakad
tomat

och parmesan
• Serrano skinka med melon
• Souvlaki på fläskfilé med tzatziki

• Potatisgratäng

• Grekisk sallad med fetaoströra

• Smör och vårt goda bröd

• Marinerade oliver

• Grönsallad med vinegrette

• Brieost med druvor
• Chevréostpaj med pinjenötter och honung

Pris: 165 kr/p

Pris: 245 kr/p

Italiensk buffé
• Parmaskinka, salami, grissini och melon
• Paj med ruccola, soltorkade tomater
• Napolisallad med parmesanvinegrett
• Fläskfile med örter i skivor
• Blandade marinerad oliver
• Färsk pastasallad med pesto, parmesan
och rostade pinjenötter
• Tomat och mozzarellasallad med olivolja
• Vitlöksmajonnäs
• Tapenade
• Foccacia
Pris: 245 kr/p

Alla priser på menyerna är inkl. 12% moms

Ännu mer bufféer
Lilla varma buffén

Lilla kalla buffén

• Örtstekt majskyckling			

• Rostbiff

• Örtsky

• Potatissallad med purjolök

• Potatissallad

• Blandsallad med vinegrett

• Blandsallad med vinegrett

• Smör och vårt goda bröd

• Smör och vårt goda bröd

Pris: 135 kr/p

Pris: 150 kr/p

Filébuffén

Grillbuffén

• Dubbelmarinerad oxfilé

• Dubbelmarinerad oxfilé

• Örtstekta kycklingspett

• Örtstekt fläskfilé

• Vår goda chilimajjo

• Coleslaw

• Kantarellpaj med västerbottenost

• Färsk potatissallad med rädisa och ruccola

• Potatisgratäng med purjolök

• Krämig potatissallad med kapris och

• Napolisallad med parmesanvinegrett
• Tre sorters dessertost med druvor,
marmelad och kex

dijonsenap
Pris: 245 kr/p

• Smör och vårt goda bröd
Pris: 308 kr/p

Alla priser på menyerna är inkl. 12% moms

Stort eller litet galej?
Storleken på ditt galej spelar ingen roll. Tillsammans med dig
skräddarsyr vi menyn för dig själv och dina gäster – allt för att ni
ska få en härlig upplevelse tillsammans.

Smått och gott
Olika Canapéer (ca 4 cm)

Megs Coctail Trio

Välj mellan:

• Tunnbrödsstubbe med viltröra, 1 st

• Räkor, dill och majonnäs

• Canape med räkor och majonnäs, 1 st

• Kallrökt laxros med pepparrot

• Filodegsskål med sojabönstartar, 1 st

• Vegetarisk skagen i knäckeskål

Pris: 60 kr/trio

Pris: 20 kr/st

Wraps
Olika filodegsskålar

Välj mellan:

Välj mellan:

• Cesarsallad med kyckling och parmesan

• Sojabönstartar

• Rostbiff, steppsallad, rostad lök och romansallad

• Laxtartar med pepparrotsdutt

• Varmrökt lax, potatissallad, citron, dill och

• Tryffelsalami med vitlökscreme

romansallad

Pris: 25 kr/st

Pris: hel 95 kr/st, halv 50 kr/st

Tunnbrödsstubben

Charkbräda

Välj mellan:

• Olika chark, ostar, oliver, frukt, kex, knäckebröd

• Räkor, ägg, lök och dill

och aioli

• Parmaskinka och färskost
• Lax med örtcreme

Pris: 129 kr/p

• Viltröra
Pris: 25 kr/st

Festbräda
• Kycklingspett, kallrökt lax, potatissallad,
grönsaker, skagenröra, frukt och bröd
Pris: 135 kr/p

Alla priser på menyerna är inkl. 12% moms

En middag på
slottet

eller i en
trädgård

Vi har genom vårt nätverk möjlighet att erbjuda rätt inramning av
ditt bröllop, högtidsdag eller event. Behöver du ett slott ordnar vi
det ... vill du fira enkelt och sparsmakat, hittar vi en rätt plats för det.

Våra goda pastasallader
och utsökta pajer
Triss i pastasallad

Våra populära pajer

• Räkor, tomat och noisdressing

Våra pajer räcker till fyra personer.

• Soltorkade tomater feta och oliver

Minsta beställning per smak är fyra personer.

• Krämig pasta med skinka, paprika och ost
• Blandsallad med vinegrett
• Smör och vårt goda bröd
Pris: 140 kr/p

Välj mellan dessa smaker:
• Broccoli, feta, oregano
• Soltorkad tomat, mozzarella, ruccola
• Lax, spenat, dill
• Räkor, gräslök,
Pris: 80 kr/p

Alla priser på menyerna är inkl. 12% moms

En god paj
serverad med en krispig sallad
är verkligen dundergott!.

Minnesstunden
Stunden efter begravningen är en viktig del av avskedet, vi kan hjälpa Er, så att den blir precis
som Ni tänkt Er. Nedan följer några färdiga förslag för den stunden. Har Ni några önskemål eller
vill ni bara diskutera arrangemanget med oss är ni välkomna att ringa. I priset ingår; blommor,
ljus, vita dukar och servetter.

Stilla

Smörgåstårta

• Smörgåstårta, lättöl/vatten

Våra uppskattade smörgåstårtor beställs

• Kaka efter ert val, kaffe/te

två dagar innan du behöver den. Välj mellan

Pris: 260 kr/p

tre smaker:

Skärgård

Omtanke

• Lax, ägg, räkor och grönt

Skinka och ost

• Tårta samt kaffe eller te
• Sju sorters kakor (wienerbröd, mjuk
kaka samt fem småkakor)

• Skinka, ost, ägg och grönt

Rostbiff 				
• Rostbiff, ägg, ost och grönt

Pris: 180 kr/p
Pris hel: 950 kr (12–15 bitar, 4 500 g)
Pris halv: 500 kr (7–10 bitar, 2 250 g)

Vila
• Landgång
• Lättöl/vatten
• Tårta, kaffe/te

Landgång ”Svenska smaker”

Pris: 260 kr/p

Ägg, räkor, gravlax, potatissallad, rostbiff,
rödbetssallad, köttbullar, brieost och grönt

Värme
• Värmande Soppa med bröd

Pris: 95 kr/st

• Lättöl/vatten
• Tårta samt kaffe eller te
Pris: 180 kr/p

Alla priser på menyerna är inkl. 12% moms

Inför din beställning
Beställningar

Hyrgods

Beställningar lämnas till oss per telefon eller

Möbler, bordslinne och underhållning, vi ordnar

mejl. Det går också bra att besöka oss. Ring

det mesta till festen genom våra duktiga sam-

och boka tid så att vi säkert finns på plats. Vi

arbetspartners. Be gärna om ett offertförslag

behöver din beställning minst tre dagar innan
leverans, men självklart kan vi hjälpa dig om

Våra öppettider

du är ute i sista minuten. Minsta beställning

Vi finns på telefon dagligen, köket är bemannat

per rätt är åtta personer. Ändringar av antal

vid beställningar och bokningar. Vi serverar

personer kan göras, dock senast två dagar

även lunch på Megs i Malmby måndag till

innan hämtning/leverans i annat fall debiteras

fredag mellan 10,30–14,00.

fullt pris. Vid större arrangemang gäller separata villkor som lämnas i offert.

Betalningsvillkor
Betalning sker vid leverans med kontant, kort

Leveranser

eller swish. Alla priser på vår meny är inkl. 12%

Vi erbjuder leverans med egna bilar till dig

lagstadgad moms.

alla dagar i veckan mot en avgift. Du kan även
avhämta din mat direkt hos oss i köket om du

Kontakt

så önskar. Allt som ska bäras sköts av kunden

EvenemangBolaget Stallarholmen AB

själv om inget annat avtalats.

(Megs Kök och Trevligt)
Malmby, 645 94 Strängnäs

Välutbildad personal

Telefon: 0152-71 45 10

All personal kostar 425:-/timme. Arbetstiden

E-post: info@megs.se

börjar och avslutas från vårt kök i Malmby
Arbetstid 24-08, 580 kr/ tim.

Hyr vår PopUp
till ditt event
Ring 0152-71 45 10 för mer info.

Gruppluncher
Vi serverar gruppluncher efter beställning. Vi dukar upp i någon av våra matsalar. På bordet
finns, sallad, smör, bröd, dryck. Vi serverar varmrätten till bordet. Efter maten serveras kaffe och
kaka.

Våra olika menyval:
• Lavendelkyckling på Lena Linderholms vis,
• Slottsstek med gräddsås, gelé, kokt potatis
• Megs lax med smörslungad potatis, kall örtsås
• Pannbiff med lök, rårörda lingon, kokt potatis
Pris: 155 kr/p
(Priset gäller under förutsättning att alla väljer samma meny).

En god paj
serverad med en krispig sallad
är verkligen dundergott!.

Vi har fullständiga
rättigheteroch
cateringtillstånd
Megs har alla tillstånd som
krävs för att catera alkoholhaltiga
drycker till er matbeställning.

Megs Kök & Trevligt
(EvenemangBolaget AB)
Malmby, 645 94 Strängnäs
0152-71 45 10, info@megs.se
megs.se

