Meny
mot jul

15. nov - 23. des

Klassiske snitter
Italiensk kalverull & salat
Roastbiff & remulade
Røkt ørret & eggesalat
Karbonade & stekt løk
Brie med frukt & nøtter
kr 182,- (min. 4 p)

Catering

Fylte Focacciabrød kr 92,- Røkt ørret & eggesalat
- Roastbiff & aioli
- Brie og italienks salami

Rustikke Julesnitter- en smak av
jul på godt brød fra Garcon
Julesylte med rødk l
Gravet laks p eggesalat
Roastbiff & aioli
Brie med iken & valnøtt
kr 198,-

PestoPasta
med grønnsaker, reker og bacon
servert med ferskt brød og godt
smør
kr 132,Fransk Quiche
med bacon og purre, servert med
frisk salat, godt brød og smør
kr 169,-

Minimum for bestilling 8 porsjoner,
hvis ikke annet er oppgitt.

JuleKoldttallerken

Lefserull med Røkt ørret, kremost og urter
Kald ribbe & Glommapølse med surk l
Brie med valnøtter i honning
Nystekt Roastbiff med potetsalat
Spekeskinke p eggesalat
Sildesalat med epler og rødbeter
Fersk brød og smør
kr 218,-
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www.rosenberg-spiseforretning.no

Telefon 63 88 11 08

Julemiddag:
Østlandsk juletradisjon
Ribbe med svor, medisterkaker,
medisterpølse og Glommapølse
servert med persillepoteter,
surk l og rødk l, julesaus og godt
tyttebærsyltetøy
kr 379 (minimum 8)

Gryteretter:
V re gryteretter lager vi fra
bunnen av, med v re beste
r varer. Leveres oppvarmet i
folieform og i kasser som holder
varmen i over 2 timer
Klassisk Biffgryte
med bif kjøtt marinert i pepper
og paprika, servert med ris, frisk
salat, godt brød og smør
(porsjonen utgjør 800 gr)
kr 220,Gyrosgryte av svin
med ris, tzatziki, gresk salat, godt
brød og smør
(porsjonen utgjør 800 gr)
kr 205,Viltgryte
servert med tyttebær,
persillepoteter, dampet rosenk l,
godt brød og smør (porsjonen
utgjør 750 gr)
kr 240,-
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Minimum for bestilling 8 porsjoner,
hvis ikke annet er oppgitt.

Vestlandsk juletradisjon
Pinnekjøtt og Bondekonas
stekepølse servert med
k lrotstappe, sjy og
persillepoteter
kr 429 (minimum 8)
Dessert (minimum 8 pr variant)
Riskrem med rød saus
kr 99
Karamellpudding
kr 112
Multefromasjekake
kr 125

Selskap i Romjulen?
Vi lager «Julens Småretter»
som hentes hos oss - vær
tidlig ute med din bestilling!

Meny
mot jul

15. nov - 23. des

Catering

Koldtbord & Tapas

Mat på fat:
Klassisk koldtbord
Urtemarinert mørbrad ilet og
brokkolisalat,
Kylling l r ilet i urter med husets
potetsalat,
Hvitløkspat med bacon,
Brie og Salami Rusticco
Hjemmelagde karbonader med løk,
Røkt ørret og eggesalat
og v r nyrørte Skagenrøre
Godt brød & smør
kr 345,- (min. 4 p)

Julens koldtbord
Klassisk koldtbord (se over) servert
sammen med
- Julens sylte og lammerull med
sennep, svisker og rødk l
- Dansk Sildesalat
- Tynnribbe med svor, saus,
Glommapølse, poteter og surk l
kr 468,- (min. 8 p)
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Minimum for bestilling 8 porsjoner,
hvis ikke annet er oppgitt.

Klassisk spansk Tapas
Serranoskinke, Manchegoost,
chorizo & iken
Albondigas (kjøttboller) i
tomatsaus, kyllingspyd i hvitløk og
urter, Scampi i Mango- og
Chipotlemarinade
Patatas (stekte poteter) & aioli
Brokkolisalat, focacciabrød,
marinerte oliven & fylte piemientos
kr 329,- (min. 4 p)
Julens Smårettfest
Sildesalat p dansk rugbrød og v r
fantastiske Skagenrøre
Marinert tapasribbe med
løkkompott
Kyllingspyd med hvitløk og urter
Kjøttboller i ikensaus
Glomma- og Lillestrømpølser
Serranoskinke, Salami piccante,
manchegoost og brie med friske
frukter og valnøtter i honning
Dadler surret i bacon, urtepoteter
med aioli, marinerte tomater,
oliven, og godt brød
kr 398,- (min 8 p)

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.

Bestilling og Spørsmål kan
sendes til:
post@rosenbergspiseforretning.no
eller ring 63 88 11 08
Retur av emballasje:
Varmmat leveres i varmekasse.
Pant på varmekasse kr 100,Dette får du tilbake når du leverer
kassene.
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 275
Lørdag 10:00-16:00
kr 330
Lørdag 16:00-18:00
kr 385
Søndag 10:00-14:00
kr 385
+ varmmat søndag kr 450
Sørumsand, Gan, Aursmoen,
Lørenskog, Skedsmokorset og Frogner
Man-Fre 10:00-18:00
kr 330
Lørdag 10:00-16:00
kr 385
Lørdag 16:00-18:00
kr 430
Søndag 10:00-14:00
kr 430
+ varmmat søndag kr 450

