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Middagstips for Bedrifter 

 

 

Nedenfor finner du middagstips for bedrifter. Menyene kan settes opp etter  

ønske. 

 

Alt vi leverer er pakket inn i emballasje som kan varmes opp etter behov i mikr

obølgeovn eller stekeovnikke høyere enn 130*C.  

Et sunt og riktig sammensatt måltid hjelper arbeiderne å jobbe mer effektiv.  

Dette kan man få til vedå bytte meny ukentlig. 

 

Vi håper å høre fra Deres bedrift for videre samarbeid. 

 
Bestilling till 50 porsjoner  10% rabatt 

 

            

 

Hjemmelaget supper (netto pris)   (500ml) 

 

- Fiske suppe        90 kr 

- Tomat suppe med ris eller makaroni    70 kr 

- Buljong med makaroni      80 kr 

- Ungarsk goulash       110 kr 

- Boeuf strogonow       130 kr 

- Rød borscht (vinter sesong)     80 kr 

- Hvit borscht med røkt pølse (vår sesong)   80 kr 
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Hjemmelaget hovedrett (netto pris)    (400-500 ml) 

 

 
Båndnudler+spinat og ekte parmesan     80 kr 

Kokte piroger med kjøttfyll med stekt løk     80 kr 

Kokte rusiske piroger med stekt løk     80 kr 

Kokte piroger med kålfyll og med stekt løk    80 kr 

Pottet grateng med bacon spinat og ost    85 kr 

Kålrett med røkt kjøttpålegg og brødbakst i tillegg   120 kr 

Spagetti Bolonese        95 kr 

Spagetti Carbonara       85 k 

Kokte kjøttboller i rømmesaus med potter og frisk salat  110 kr 

Kylling karbonader i tomatsaus med potter og frisk salat  110 kr 

Kålrull  med  kjøtt i tomatsaus med potter    120 kr 

Kjøttfyll  paprika i tomatsaus og potter     120 kr 

Kyllinglår med potter og grønnsaker     125 kr 

Kylling karbonader i soppsaus med potter og frisk salat  120 kr 

Svine kotlett med potter og frisk salat     130 kr 

Kjøtt grateng med blomkål og brokkoli og ost    95 kr 

Fiske karbonader i saus med potter og frisk salat   125 kr 

Makaroni med oksekjøtt og grønnsaker og Taisaus   110 kr 

Kyllingfilet  i curry saus med grønnsaker og ris    120 kr 

Svinekjøtt goulash med korn og frisk salat    110 kr 

Chili con carne med ris       110 kr 

Lasagne med kjøtt        120 kr 

Lasagne med laks        145 kr 

Lasagne med grønnsaker       90 kr 

Kyllingfilet i masalasaus med potter og frisk salat   150 kr 

Kyllingfilet i ostesaus med potter og frisk salat    150 kr 

Stektlaks i folie med hvitløksmør med potter og grønnsaker  165 kr 

Stekt torsk i urter med potter og frisk salat    170 kr 

Entrycote stuet med. Korn og kokte  grønnsaker   180 kr  

Laks rommesaus  med kapers og potter og frisk salat   155 kr 
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Vi har mulighet til å leie ut tallerkener, bestikk, glass for drikkevarer, ovner. 

Leie av en mikrobølgeovn - 20 kr/dag. 

 

Endring eller kansellering av bestillinger, må sendes senest 48 timer før 

avtalt leveringsdato. 

Bestillinger kan sendes til e – post: 

office@cathycatering.eu 

manager@cathycatering.eu 

 

tel. 968 06 272 

mandag-fredag 8.00-17.00    

lørdag-søndag stengt 

 

Levering i Oslo 

 

Mandag - fredag 08.00 -17.00     130kr 

Etter kl. 17.00       200kr 

Lørdag / søndag  til  kl. 20.00     230kr 

Høytidsdager (jul,påske,17 mai)    300kr 

Levering utenfor Oslo                      15kr/km       

                        

mailto:office@cathycatering.eu
mailto:manager@cathycatering.eu

