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Sallader, smörgåsar,
smörgåstårtor eller
snittar

På GLG kan du välja bland många olika typer av sallader, matiga smörgåsar, smörgåstårtor eller snittar.
Alla våra produkter kan du få laktos-/glutenfria eller
vegetariska. Från oss kan du även beställa tårtan till
kaffet - hör gärna av dig!

Pastasallad

Smått & gott

Tunnbrödsrulle med lufttorkad
skinka och färskost		
Laxtårta på kavringsbotten		
Räksnitt med handskalade räkor
och majonäs			
Snitt med gravad lax och
hovmästarcreme			
Toast med italiensk getost,
valnötter och honung		
Snitt med lufttorkad skinka
och melon			
Toast med lantpaté, cumberlandsås och cornichong		
Toast med brieost och
fikonmarmelad			
Västerbotttenpaj			

20:25:25:25:25:25:25:25:25:-

Beställning sker senast 3 dagen före leverans.
Minsta beställning 10 personer.

Potatissallad eller
gratäng

Potatisgratäng			
20:-/pers
Rotfruktsgratäng			
20:-/pers
Krämig potatissallad med
örtcreme				20:-/pers
Potatissallad med fetaost och
soltorkade tomater		
20:-/pers
Beställning sker senast 3 dagen före leverans.
Minsta beställning 10 personer.
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Räkor och ägg				
Kycklingfile´och fetaost			
Lufttorkad skinka och melon		

90:85:89:-

Basen i våra pastasallader är: Pasta, oliver, örter,
rödlök och paprika.
Dressing: Basilikaaioli, Rhode Island, Ceasar eller
Vinegrette.
Smör och bröd.
Beställning sker senast 2 dagen före leverans.

Sallad

Räkor och ägg				
90:Kräftstjärtar och sparris			
90:Ceasarsallad med räkor 		90:Ceasarsallad med kyckling			
85:Pestokycklingsallad med fetaost
och cashewnötter				85:Sallad Jan med ost, skinka och räkor
85:Lufttorkad skinka och mozarella		
85:Tonfisk och ägg				
80:Basen i våra sallader är: Säsongens grönsallad,
tomat, gurka, rödlök, melon och paprika.
Dressing: Basilikaaioli, Rhode Island, Ceasar eller
Vinegrette.
Smör och bröd.
Beställning sker senast 2 dagen före leverans.
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S
mörgåstårta
Perfekt bjudmat för många!

Den svenska smörgåstårtan intar en kulinarisk
särställning och är uppskattad av alla! Hos oss på
GLG hittar du en smörgåstårta som passar för alla
tillfällen. Alla våra smörgåstårtor är laktosfria men
du kan även beställa smörgåstårta som är glutenfri
eller vegetarisk. Beställning sker senast 2 dagar
före leverans.

Smörgåsmeny

BAGUETTE LJUS ELLER GROV
Ost och skinka			
Kyckling och curry		
Köttbullar och rödbetssallad
Rostbiff och potatissallad		
Skagenröra			

Klassisk smörgåstårta
35:45:40:45:53:-

FRALLA LJUS ELLER GROV
Ost				24:Ost och skinka			
28:Skinka och mimosasallad		
30:THEKAKA
Ost och skinka			
Hamburgare och stekt ägg		
Handskalade räkor (150 gr),
ägg och majonäs			
CIABATTA
Parmaskinka, brieost och
soltorkade tomater		
Rostbiff, cambozola och melon

33:38:70:-

47:47:-

Beställning sker senast dagen före leverans.
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Rund - 12-14 bitar			
Rektangulär - 16-18 bitar			

590:725:-

Skagen-, skink- och gurkröra. Garnerad med skinka
ägg och räkor.

Skinktårta

Rund - 12-14 bitar			
Rektangulär - 16-18 bitar			

460:595:-

Mimosasallad, skink- och gurkröra. Garnerad med
skinka, ost och ägg.

Räktårta

Rund - 12-14 bitar			
Rektangulär - 16-18 bitar			

690:825:-

Lyxskagenröra. Garnerad med räkor.

Laxtårta

Rund - 12-14 bitar			
Rektangulär - 16-18 bitar			

660:795:-

Röra på kall- och varmrökt lax. Garnerad med kallrökt
lax och räkor.
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