
 

Grillmeny Rosenberg 

Liten Gresk Bbq 
Grillspyd av svin flatbiff, 
storfe mørbrad og 
assorterte grillgrønnsaker, 
Ramsløkpølse, Urtepoteter, 
Gresk salat & Tzatziki  
kr 238,- 

Fransk/Italiensk grillaften 
Kalv entrecôte for 
helgrilling eller i skiver, 
Kyllingspyd i 
hvitløksmarinade med 
Cherrytomat, Lammepølse og 
Bondekonas stekepølse 
Sennepsmarinerte poteter, 
Brokkolisalat, frisk 
tomatsalat med  mozzarella,  
Hvitløkssmør og Dijonsennep 
Kr 359,- 

Amerikansk BBQ 
Brisket i ølmarinade,  
Sliders; små burgere i 
brød,marinerte spareribs, 
Chili-  & Cheddarpølse 
Grønn salat, Coleslaw, 
Løkkompott & Maiskompott 
Bakt potet med kryddersmør 
Ketchup og Amerikansk 
sennep 
Kr 335,- 

Menyene kan også utvides 
til et større assortert 
utvalg pølser, kjøtt og 
tilbehør. 

Rosenbergs Pølsefest 
Chili-Cheddarpølse, 
Ramsløkspølse, Glommapølse 
& Rosenberger 
Servert med en sommersalat, 
klassisk potetsalat, syltet 
løk & løkkompott, reker i 
majones, Coleslaw,ketchup, 
sennep, lomper og pølsebrød 
kr 249,- 

Tilbehøret er klart til 
servering, kjøtt og pølser 
er klargjort for grilling.  

Helgrilling: 
Svin ca 20 kg 
- passer til ca 35 pers 

Lam ca 18 kg 
- passer til ca 40 pers 

Pris på forespørsel. 

Leie Grillkokk  kr 2500 
(inntil 4 timer) 

Grillassistent  kr 1800 
(inntil 4 timer) 

Leie Grill,  
inkl kull og tennvæske   
   kr 950,- 

Ved leie av grillkokk og 
assistent vil mva øke fra 
15 % til 25 %. 
Frakt kommer i tillegg. 
- se cateringmenyen



Bestilling og 
levering: 
Bestillingstid: 
Bestilling bør gjøres i god tid, senest 1 
uke før ønsket levering. Vi tar 
forbehold om at vi kan være fullbooket 
på ønsket leveringstidspunkt. 

Endringer: 
Endringer i bestilling og eventuell 
avbestilling må gjøres senest 1 uke før 
levering. Mindre endringer i antall kan 
gjøres inntil 3 dager før levering. 

Henting og levering: 
Henting og levering gjøres i butikkens 
åpningstider og inntil en time etter. 

Søndagslevering: Søndag har vi kun 
utkjøring, og frem til kl 14:00. Maten 
blir lagt opp lørdag. Skal du ha maten 
ferdig varmet kommer et tillegg for 
varming av maten og brødet kommer 
rett fra Garcon. I perioden 15. juni til 
15. august, påske og desember har vi 
ikke levering på søndager. 

Betaling: 
For privatpersoner gjelder kun kontant 
eller kortbetaling ved levering. 
Bedrifter kan faktureres etter avtale. 
Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Levering: 
Ønsker du maten tilkjørt finner du en 
prisoversikt i eget skjema. Maten kan 
også hentes i vår butikk i åpningstiden 
og inntil en time etter stengetid. Tiden 
som oppgis bør være +/- 15 minutter. 
Det kommer et tillegg i prisen ved 
levering av varm mat på søndager. 

Retur av emballasje: 
Isoporkasser skal returneres til 
Rosenberg innen 3 virkedager. Ikke 
innlevert isoporkasse faktureres 
kunden med kr 300,- pr stk. 
Annen emballasje kan beholdes. 

Huskeliste ved bestilling: 
• navn og telefonnummer 
• leveringsadresse med beskrivelse 
• antall gjester 
• leveringstidspunkt 
• ønsker du maten ferdig oppvarmet?   

- varmmat i isoporkasser holder seg 
varm i 3 timer fra vi pakker maten 

Frakt: Prisene gjelder levering av mat 
innenfor minimum bestilling og ved 
kjøp for minst kr 1200,- 

Lillestrøm, Fetsund, Strømmen, 
Skjetten Kjeller og Rælingen 
Man-Fre 10:00-18:00 kr 260 
Lørdag 10:00-16:00 kr 310 
Lørdag 16:00-18:00 kr 360 
Søndag 10:00-14:00 kr 360 
+ varmmat søndag kr 400 

Sørumsand, Gan, Aursmoen, 
Lørenskog, Skedsmokorset og Frogner 
Man-Fre 10:00-16:00 kr 310 
Lørdag 10:00-16:00 kr 360 
Lørdag 16:00-18:00 kr 410 
Søndag 10:00-14:00 kr 410 
+ varmmat søndag kr 400

Bestilling og Spørsmål 
kan sendes til: 
post@rosenberg-

spiseforretning.no 

eller ring 63 88 11 08

mailto:post@rosenberg-spiseforretning.no
mailto:post@rosenberg-spiseforretning.no

