Beställningssortiment.

Smörgåstårta.
(minimum 6 pers)

Lyxsmörgåstårta: Laxsallad på varmrökt lax
och äggsallad. Garnerad rikligt med räkor och
kallrökt lax. 75 kr/p.

Laxtallrik/-fat.

(minimum 6 pers; välj uppläggning på tallrik eller fat)

Liten laxtrallrik: Kallrökt lax, gravad lax och
varmrökt lax. Hovmästarsås. Potatis. Smör
och bröd. 115 kr/p.
Stor laxtallrik: Kallrökt lax, gravad lax, varmrökt lax och inkokt lax. Laxsallad. Romsås. Hovmästarsås. Potatis. Smör och bröd. 149 kr/p.

Fatuppläggning.
(minimum 6 pers)

Varmrökt eller inkokt lax på fat: Vackert
garnerad med gröna ärtor och sparris. 109 kr/p.
Inkokt lax på fat: Vackert garnerad med
majonnäs, räkor och sparris. 139 kr/p.

Fiskgratäng.

(minimum 4 pers; levereras på aluminiumfat som går att
värma i ugnen)

Laxgratäng: Lax, räkor, duchesse, vitvinssås
och ost. 95 kr/p.
Fiskgratäng: Valfri fisk (dagspris), räkor,
duchesse, vitvinssås och ost. (ej fast pris)

Buffé.

(minimum 6 pers)

Klassisk buffé: Laxspett. Marinerad kycklingfilé. Fransk potatissallad. Västerbottenpaj.
Örtagårdssåsen. 215 kr/p.

Vi erbjuder även säsongsanpassade bufféer.
Fråga oss gärna eller läser mer
på www.korshags.se/butiken!
Perfekt att beställa för den stora eller lilla
festen, bröllop, arbetsmöte eller personallunch!
p Priser anges per person.
p Beställ senast 3 arbetsdagar innan. Med reservation
för produktionstoppar, storhelger etc.
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Beställningssortiment.

Helgkasse.
Trerättersmeny för 2 personer. 425 kr/kasse
Våra kockar har valt det festligaste, enklaste
och godaste för dig och ditt sällskap. Tydliga
instruktioner medföljer och vi garanterar ett
minimum av disk.
Ny meny presenteras varje vecka på
www.korshags/butiken samt Instagram
(korshags_kokochbutik).
Beställ senast kl. 11 på torsdagar.
Hämta fredagar (från kl. 11) eller lördagar.

Varmt välkomna!

Utöver
beställningssortimentet erbjuder vi:
Nyrökt lax, sill & makrill.
Färsk fisk & skaldjur.
MSC-märkt färskfiskdisk.
Pinfärska laxsidor.
Smörrebröd. Tapas. Såser
& röror. Dagens lunch &
fräscha sallader.
Presentkort.
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