Enk3lts planka
120:-/p
Kycklingfilé, rostbiff, skinka eller kalkon, minipaj med västerbottenost
och timjan, potatissallad, brieost, frukt, focaccia, örtsmör
Charkplanka
130:-/p
Fänkålssalami, lufttorkad skinka, vedrökt karré, dubbelmarinerad kyckling,
pastasallad, sumaksallad, mozzarella med basilikaolja, marinerade oliver,
kex, focaccia, örtsmör
Pulled Pork Buffé
159:-/p
BBQ pulled pork, tortillabröd, nacho chips, tomatsalsa, gräddfil, grönsallad,
syrad lök, majs och bönsallad, coleslaw
Gör din egna buffé
Välj 1 protein, 1 kolhydrat, 1 sås och 1 sallad
Inklusive grönsallad, focaccia och örtsmör
Kycklingfilé
Nattbakad karré
Fläskfilé
Kalvytterfilé

195:-/p
200:-/p
225:-/p
249:-/p

Potatissallad, potatisgratäng, rotfruktsgratäng eller rostad potatis
Vitlöksaioli, bearnaise, tzatziki eller tapenade
Melon & tomatsallad, gurksallad, coleslaw eller sumaksallad
Boka gärna vår stora grill till den lite större festen!
Foodtruck
Boka gärna vår Foodtruck där vi oftast kör Street Food tema.
Vi kan komma till er garageuppfart, ert företag likaväl som det stora eventet.
Här är några av våra favoriter:
200 gr högrevshamburgare
Pulled pork burger
Chili con carne
Dessa rätter går även att få i minivarianter, vegetariska eller veganska.

Wraps
Halv 45:- / Hel 70:(alla wraps innehåller tortillabröd och jungfrumix)
• Kycklingwrap:
Mangoraja, kyckling och lök
• Tacowrap:
Salsasås, köttfärs, majs och lök
• Caesarwrap:
Caesardressing, kyckling och bacon
• Pulled Pork wrap: Vitlöksdressing, BBQ pulled pork och lök
Köp till nacho chips och dipp 20:Tilltugg/snittar
• Minipaj med olika fyllningar
29:-/p
• Skagen med Enk3lts fröknäcke
59:-/p
• Lufttorkad skinka, tomat och mozzarella 35:-/p
• Räkor, ägg och majonnäs
49:-/p
• Fänkålssalami och brieost
32:-/p
• Lax och pepparrotsfärskost
49:-/p
• Rostbiff, curry och rostad lök
35:-/p
Smörgåstårta
6, 8 eller 12 bitar
Kyckling och bacon
73:-/bit
Fyllning
Kyckling- och baconröra, ostcrème och paprika.
Dekoration Rostbiff och goudaost
Räkor och skinka
75:-/bit
Fyllning
Skinkröra med purjolök och ostcrème med ägg.
Dekoration Räkor och ägg
Brieost och goudaost
Fyllning
Keso, ajvar, oliv och ostcrème, paprika
Dekoration Brieost och goudaost

70:-/bit

Vegetariskt eller veganskt
Vi anpassar gärna vegetariskt och veganskt utifrån era önskemål.
Vi arbetar helst med Anammas produkter och gör egna biffar, tacofärs,
kokar egen pulled pork och chili sin carne.

Dessert
49:-/p
• Tobleronemousse med lakritskross
• Hallonmousse med drömkross
• Lakritspannacotta med hallon
• Vit chokladpannacotta jordnötsknäck med havssalt
• Enk3lts ostkaka med sylt och grädde
• Ostbricka med kex och marmelad
Smörgåsar
Fralla med ost/skinka
30:Bagel med leverpastej
34:Hålkaka med ägg/falukorv
55:Bagel med salami/brieost
65:Köttbulle med rödbetssallad 65:Räksmörgås
75:Danskt rågbröd med rostbiff, remouladsås, rostad lök 65:Baguetter med olika fyllningar från 53:Vi är även kända för våra XL baguetter med till exempel kyckling/chili,
rostbiff, skagenröra 70:Landgång 85:Beställ helst 3 vardagar i förväg.
Minsta antal 6 personer.
Vi hyr ut glas, porslin, ljuslyktor, mingelclips, fat mm
Har ni andra idéer eller önskemål,
hör av er så kommer vi fram till något gemensamt.
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