
              FESTLIGT!!! 

 

CATERING-BRÖLLOP-DOP-STUDENTEN-
FÖDELSEDAGSFESTER-KLUBBARRANGEMANG... 

 
 

 
Vi anordnar allt till Er om ni önskar! 

 

Allt från smörgåsar,landgångar,temabuféer,fler 
rättersmiddagar etc. 

 
 
 
 

Hittar Ni bättre priser av samma kvalitet blir vi överraskade! 

 

OSCAR´S LUNCHRESTAURANG 
www.oscarslunchrestaurang.se 

031-69 07 33 
 

                                          

 

 

 

 

 

 



                 3-Rätters Menyer 

 

                                              FÖRRÄTTER 

                     A- Toast m. räkor,varmrökt lax i gräslöksmayo 
                     B-Skagentoast toppad med stenbitsrom 
                     C- Husets fisk- o skaldjurssoppa m. aioli 
                     D-Torskceviche m. vitlöksdressing o brödstänger 
                     E-Rostbiffscanapé m. dansk remouladesås o friterad lök 
                     F-Tijuanskt kycklingspett m. guacamole 
 
 

                                              VARMRÄTTER 

                      G- Laxfärserad rödtungafilé m saffranssås o grönsaksris 
                     H- Ugnsbakad norsk fjordlax m. Philadelphiafyllning o rostade         
                           pumpakärnor 
                      I- Scampi fritti m. ris o Rhode Islandsås,grillad lime 
                      J- Husets fisk-o skaldjurssoppa à la Bouillabaisse 
                      K- Gorgonzolaöverbakad kycklingfilé m. rödvinssky o potatisgratäng 
                      L- Ångbåtsbiff m. råstekt purjolökspotatis o kantarellsås 
                      M- BBQ-glacerad fläskfilé m. potatis-rotfruktskaka o murkelgräddsås 
                      N- Viltwallenbergare m. alla de klassiska tillbehören+rönnbärsgelé 
 

 

                                                   DESSERTER 

                      O- Husets äpplekaka m. hemgjord vaniljsås 
                      P- Vit chokladpannacotta m. krossade hallon o hasselnötsströssel 
                      Q- Äpple- o kanelfyllda crêpes m. färgglad grädde 
                      R- Hemlagad blåbärsparfait m. krossade digestivekex 
 
 

                       Pris - 225:-      Min. 8 pers. 
     

 



 

 
 

 

 

 

                                 BUFFE? ER 

 
             VID KÖP AV BUFFÉER MINIMUM 12 PORTIONER BJUDER VI PÅ LEVERANSEN!!! 
 
             I ANNAT FALL-HÄMTA SJÄLVA ELLER TILLKOMMER LEVERANSAVGIFT PÅ 100-250:- 
             BEROENDE PÅ AVSTÅND. 
 
             SAMTLIGA MENYER MÅSTE FÖRBESTÄLLAS MINST 3 DAGAR TIDIGARE!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                EXOTISK BUFFE?  

                       Jambalaya - cajunkryddat kyckling,korv,räkor i hett ris 
                                   Tempurabakad kyckling i kokossås 
                                 Knedlicky m. bacontärningar o chilisky 
                              Tahinikryddad cous-cous m. färska grönsaker 
                                           Pizzabulle à la Napolitana 
                                      Vitlöksmarinerade kalamataoliver 
                                        Öl- o sirapsbakade brödsnittar 
 

                                                  Pris- 129:-/pers.    Min. 10 pers. 

  
  
 
 
 
 

             VEGETARISK BUFFE?  

 
                                                  Västerbottenostpaj 
                                      Oumphgulasch m. het chili o ris 
                          Sojafärsburgare i Briochebröd m. starka tillbehör 
                                       Quornfyllda auberginerullader  
                                     Friterade risbollar söt-stark dipsås 
                                                Vegetarisk moussaka 
                                  Samosa m. vegofärsfyllning o fetaost 
 

                                             Pris - 145:-/pers     Min. 10 pers 

 

 

 

 

 

 



                   VAA STKUSTBUFFE?  

 
 

                                         Kallrökt lax m. Philadelphiafyllning 
                               Västkustsallad efter konstens alla regler 
                                      Varmrökt lax på  knäcke m. filsås 
                             Lindholmlåda- sillflundra,kaviar,färsk dill 
                                 Citrusmarinerad torskfilé m. skarpsås 
                                             Dagens färska fiskfångst.... 
                                          Prästost - smörgåsmargarin 
 

                                                 Pris 185:-/pers.      min. 10 pers. 

 
  

                     NORDISK BUFFE?  

                                          Dansk ribbesteg m. rödkål 
                               Norsk inlagd fjordlax m. pepparrotscrème 
                         Stekt panerad spättafilé m. dansk remouladesås 
                                            Gubbröra m. skånsk kavring 
                               Äggakaka m. krispigt bacon o rårörda lingon 
                                     Våra egna stora köttbullar i gräddsås 
                                            Gravad lax m. hovmästaresås 
 
 

                                                       Pris 175:-/pers.        min. 10 pers. 

 

 

 

 

 

  



                  MEDELHAVSBUFFE?  

 
 

                             Quiche Lorraine - världens mest kända paj m. ost o skinka 
                              Grekisk moussaka på aubergine,zucchini,potatis 
                                    Husets tzatziki m. kraftig mynta- o vitlökssmak 
                                    Kyckling- o skaldjurspaella på spanskt vis 
                                                 Taboulleh o hummus 
                               Spaghettisallad m. tomat,rödlök,olivolja o lättmajonnäs 
                                       Shishkebab m. het a-filsås o rostade potatisar 
 
 

                                                   Pris 165:-/pers.    min. 10 pers 

 

 

                     ASIATISK BUFFE?  

 
 

                                 Wasabimarinerade kycklingspett m. dipsås 
                                Som Tham - papayasallad för de härdade!!! 
                      Pad Thai - nudlar med små överraskningar - klassiskt 
                            Marinerade"köttbullar på spett" m. olika smaker 
                             Hemlagade vietnamesiska vårrullar m. kött,ris... 
                                       Tofugryta Massaman m. sticky rice 
 
 
 

                                                Pris : 165:-/pers    min.10 pers. 

 

 

 

 



                    BBQ-BUFFE?  

 

                                 Honungs- o   tigersåskryddade kamben 
                             Långbakad bbq-flankstek i het tomatsås 
                 Miniburgare av högrevsfärs m. Thousand Islandsås 
                              Chipotlekyckling m. pico de gallo 
                                         Country fries m. dipsåser 
                              Chilibakad bagel m. het vegetarisk röra 
 
 

                                       Pris - 155:-/pers.   min.10 pers. 

               MEXIKANSK BUFFÉ 

 
                                      Chili con carne (helt nötkött) m. ris 
                               Tacobåtar m. köttfärs,tacosås o grönsaker 
                                        Kall mexikansk chilibakad lax 
                       Tortillarulle m. het kyckling o mixed sallad 
                                   Äkta guacamole m. avocado i bitar 
                        Ceviche - tunnmarinerad torsk m. limesmak 
                                         Nachochips-tortillachips 
                                      
                                         Pris - 135:-/pers     min. 10 pers. 

                 ITALIENSK BUFFE?  

                                    Parmalindad färsk grön sparris 
                                      Krispiga mozzarellastänger 
                                 Ricottamuffins m. tomatglasyr 
                               Parmaskinka m. melon o grissini 
                                         Skaldjur à la Toscana 
                      Hembakad foccacia m. oliver,pesto mm 
                                Späckad kycklingrullad m. vitlökssås  
                                             Pris -   135:-/pers   min. 10 pers. 



                            

                                            Klassiska toaster 
Toast m. gubbröra,picklad rödlök o stenbitsrom          4 pers. 265:-          8 pers.  500:- 
Club-sandwich m. kyckling,bacon,cole slaw...               4 pers. 315:-          8 pers.  595:- 
Bookmaker m. oxfilé,senapspickles o grönsaker          4 pers. 385:-          8 pers.   730:- 
Skagentoast på handskalade räkor.....                            4 pers. 475:-          8 pers.   900:- 
 
 

                                             Smarriga pajer 
  
Bayonneskinka o ricottaost                                            4 pers. 180:-              8 pers.   350:- 
Västerbottenost o spenat                                               4 pers. 190:-              8 pers.   365:- 
Kycklingbröst,curry o asiatiska grönsaker                   4 pers. 200:-              8 pers.   380:- 
Grekisk-fetaost,oliver,soltorkade tomater...              4 pers. 200:-              8 pers.   380:- 
Skaldjur,spenat saffran                                                   4 pers. 225:-              8 pers.   430:- 
Marinerade räkor o lax                                                   4 pers. 245:-              8 pers.   465:- 
 

                                               Sallader 
 
Rökt skinka,ost,färska grönsaker,Rhode Islandsås      4 pers. 200:-           8 pers.   375:- 
Grekisk sallad m. fetaost,oliver o grönsaker                4 pers.  220:-           8 pers.   415:- 
Klassisk caesarsallad m. kyckling o bacon ...                4 pers.  250:-           8 pers.   475:- 
Rostbiff m. potatissallad o lök,grönsaker                     4 pers.  250:-           8 pers.   475:- 
Caesarsallad m. handskalade räkor ....                          4 pers.  310:-           8 pers.   550:- 
Västkustsallad m. räkor,kräftstjärtar,blåmusslor...     4 pers.  350:-           8 pers.   650:- 
 

                                                 Smörgåstårtor  
Ost-skinkröra m. pepparrot,leverpastej m. gurka        6 pers.   245:-         12 pers.  465:- 
Vegetarisk m. quorn i mangoraja,oumphmix                6 pers.   270:-         12 pers.  515:- 
Rostbiff o lufttorkad skinka i smakfulla röror                6 pers.   285:-         12 pers.  550:- 
Lyx - rökt lax,handskalade räkor på skagenvis               6 pers.   395:-         12 pers.  750:- 
 

 

 
 



Lokal Hyra ! 

 

Vi har två restauranger i Hagen och Lackarebäck. 
Uthyrningspris utöver matbeställningar är 

Lackarebäck -1000:-  (mån.fre.15.00-23.00)+helger 

Hagen              -1500:- (mån.fre.15.00-23.00)+helger 
 

Förbeställ i god tid för vi är ganska fullbokade! 
 

031-690733  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOA RENINGAR 

 

Föreningsspecial (min. 20 pers.) 

 

Kycklingfilé m. paprika-currysås o råstekt potatis,grönsaker 
Pastasallad m. räkor,tonfisk,crab-fish,grönsaker o vitlökssås 
Gratinerad torskfilé m. saffranssmak o potatismos 
Vegetariska järpar m. gräddsås o stekt potatis 
 

75:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Villkor___________________________________  
 
Samtliga menyer kräver åtminstone 2 dagars förbeställningar bortsett från 
bufféer där vi behöver 3 dagar. 
 
50% betalas i handpenning och resterande vid avhämtning eller leverans. 
 
Vid större beställningar gäller även samma villkor. 
 
Fakturering är möjligt för företag,då krävs organisationsnummer,identitetsbekräftse 
samt 10 dagars betalningstid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

  
 
 



Vacuum  

 
Saknar mat till helgen? 
Vi har vacuumpackade måltider 
av klassisk husmanskost 
för endast 59:- 
 
Variationen är olika från en vecka 
till en annan. 
 
Fråga eller ring 031-690733 
Så ordnar vi detta!!! 
 

 

 

 

 

Special  

Har ni några önskemål utöver det 

vi presenterar - ta gärna kontakt 

med oss så löser vi det hela!!! 
 

 

 


