Prislista våren 2021
Välkommen till oss på Gyllengalte.
Vi är ett familjeföretag som driver
lunchrestaurang och cateringverksamhet med
mottot allt är möjligt.
Här är våra priser och erbjudanden på våra mest
populära cateringevent.
Här hittar du det mesta som passar för AW,
kick-off, kundevent, vickning eller annan rolig
tillställning, anpassat och med hänsyn till
gällande restriktioner & rekommendationer.
Mikael & Marre

Hyr korvvagn till AW, kick-off,
kundevent, vickning eller annan
rolig tillställning
En perfekt avslutning på en lyckad fest eller ett kundevent, en korv med bröd
serverad av en riktig korvgubbe. Vi kan erbjuda paketlösning med bl.a.
•
•
•
•

traditionella korvvagnar med grillkorv, varmkorv eller finare korvar.
korvgubbe i stilren kockuniform
parasoll över korvvagnen
papperskorgar, sopsäckar, burksamlare…

Vi använder oss av Specialcharks goda och fina korvar som tex;
Delikatessgrill
Äkta Varmkorv
Vildsvinskorv Gyllengalte
Lammkorv
Thuringer
Warpigs Hot Link (kommer snart)
Chorizo
Bratwurst
Käsewurst
Kabanoss
Salsiccia

24kr/st exkl. moms
24kr/st exkl. moms
36kr/st exkl. moms
36kr/st exkl. moms
36kr/st exkl. moms
36kr/st exkl. moms
36kr/st exkl. moms
36kr/st exkl. moms
36kr/st exkl. moms
36kr/st exkl. moms
36kr/st exkl. moms

Korvgubbeevent standard– vi kommer till er med korvvagn och korvgubbe.
Minimum 200st grill/kokkorv x 24:- exkl. moms serveras med bröd och tillbehör som,
vår egna räksallad, gurkmajonäs, bostongurka, rostad lök, senap och ketchup.
Alternativ Vegetarisk/vegan grill/kokkorv pris 36:-/st exkl. moms.
Vi tar alltid med glutenfritt korvbröd.
Minimum pris 4800:- exkl. moms.

Korvgubbeevent med Finkorv - serveras med bröd, vår egna vitkålsslaw
bostongurka, rostad lök, senap och ketchup.
Välj själv mellan max 4 av våra finkorvar eller gå på våra färdiga förslag nedan.
49st Vildsvinskorv Gyllengalte
49st Lammkorv
49st Bratwurst
Pris 5300:- exkl. moms
49st Vildsvinskorv Gyllengalte
49st Lammkorv
49st Warpigs Hot Link
Pris 5300:- exkl. moms

Hyr en grillvagn med kock
till AW, kick-off, kundevent eller
annan rolig tillställning
Hamburgerevent
Vi har skapat flera grillevent hos företag , ett säkert kort när man vill bjuda sin kunder på
lunch eller visa extra uppskattning åt sin personal är att blir serverad en nygrillad
hamburgare med goda tillbehör, det är alltid uppskattat.
Vi serverar och bygger hamburgaren till var och en, vi använder handskar och handsprit samt
desinficerar alla allmänna ytor.
150gr Hamburgare med bröd, vi använder oss av Nacka köttprodukters goda hamburgare
och serverar den med vår egna dressing, salladsmix, tomat, rödlök, smörgåsgurka, ost, senap
och ketchup.
Pris 65:-/st exkl. moms, minimum 80st.
180gr Högrevsburgare med bröd, Nacka köttprodukters prisbelönta angusburgare serveras
med vår egna dressing, salladsmix, tomat, picklad rödlök, cheedarost, saltgurka, senap och
ketchup.
Pris 85:-/st exkl. moms, minimum 60st.

Alternativ
Gyllengaltes Vego/veganburgare med bröd serveras med vår egna vegandressing,
salladsmix, rödlök, tomat, smörgåsgurka, senap och ketchup.
Pris 75kr/st exkl. moms.
Gyllengaltes Halloumiburgare med bröd serveras med vår egna dressing, salladsmix, picklad
rödlök, tomat, saltgurka, senap och ketchup.
Pris 75kr/st exkl. moms.

Vårt populära cateringevent
Nattkörd Högrevschili serverad i bowl med gräddfil, nachos och
surdegsbröd.
Pris 67kr/portion exkl. moms, minimum 80 portioner.

Buffémenyer
Vi erbjuder sedvanliga buffémenyer med ett minimum på 20st kuvert.
Gå gärna in på www.gyllengalte.se och titta ibland de olika alternativen under Buffé.
Vår populära BBQ grillbuffé, där vi kommer ut på plats och grillar den hittar man under
menyförslag, här finns fler alternativ www.gyllengalte.se/Menyforslag/BBQMenuforslag/
Uppskattat från våren 2020 är vår Student/buffélåda ett bra alternativ när man inte vill ha
en öppen buffé, väldigt praktiskt om man vill anordna en tillställning utomhus eller varför
inte en picknick.

Stundent/buffélåda(minst 12st per sort)
Med vår praktiska portionslåda för endast (116:-/st exkl. moms) löser vi din mottagning/fest
eller kanske picknick och ingen behöver oroa sig för att plocka i en allmän buffé. Välj mellan
kött, fisk, mix eller vego.

Buffélåda – Kött

Buffélåda – Fisk

Fransk potatissallad
Kycklingklubba
Rostbiff
Marinerad grönsaker
Tomat & Mozarella
Fräsch grönsallad
Smör och bröd

Fransk potatissallad
Varmrökt lax med skagenröra
Ägghalva
Avokado
Fräsch grönsallad
Smör och bröd

Buffelåda – Mix

Buffélåda – Vego

Fransk Potatissallad
Kycklingklubba
Tomat & Mozzarella
Varmrökt lax med skagenröra
Ägghalva
Fräsch grönsallad
Smör och bröd

Fransk Potatissallad
Falafel & avokado
Tomat & Basilikaskinka
Vitlöksmarinerade bönor & grönsaker
Tomat & Mozarella
Fräsch grönsallad
Smör och bröd

Malins smörgåstårtor
Välj mellan 2 olika sorter, Malin vår kock lägger alltid extra kärlek
på sina uppskattade smörgåstårtor.
Lax & Räkor
Skinka, Rostbiff & Leverpastej
6 bitar
9 bitar
12 bitar

540:- exkl. moms
810:- exkl. moms
1080:- exkl. moms

Gyllengaltes Räksmörgås
Vår lyxiga räckmacka ( minimum 10st) 100:-/st exkl. moms

Snart släpper vi vårt nya koncept -

Warpigs
bbq-catering

Meny BBQ – Warpigs ( minimum 20 kuvert)
WARPIGS HOT LINK vår egna variant av Texas Hot Link
PULLED välj mellan pork/ beef/ turkey
HOT BBQ CHICKEN grillad kyckling
BEEF RIBS tjocka revben eller SPARERIBS tunna revben
PORK SHOULDER grillad fläskbog
BRISKET grillad rökt oxbringa

Sides
MAC N´CHEESE makaroner med smält ost
BURNT AND BAKED BEANS brända bakade bönor
TRADITIONAL COLESLAW
CLASSIC POTATO SALAD
GREEN SALAD N´TOMATO
PICLES

Sauce
SENAP, KETCHUP
GARLIC-SAUCE
BBQ - SAUCE

Pie
BOURBON PECAN PIE eller APPLE PIE
Pris 304:-/st exkl. moms

Prislista exkl. moms
Korvgubbecatering med tillbehör
Delikatessgrill
Äkta Varmkorv
Nötgrillkorv
Vegetarisk/vegan kok/grillkorv
Gyllengalte Vildsvinskorv
Lammkorv
Thüringer
Warpigs Hot Link (kommer snart)
Käsewurst
Bratwurst
Klassisk currywurst
Kabanoss
Salsiccia
Chorizo special
Devils chorizio

4800kr (200st x 24kr/st)
24kr/st
24kr/st
24kr/st
36kr/st
36kr/st
36kr/st
36kr/st
36kr/st
36kr/st
36kr/st
36kr/st
36kr/st
36kr/st
36kr/st
36kr/st

Hamburgercatering 150gr, med tillbehör
Högrevsburgare 180gr, med tillbehör
Högrevschili med tillbehör

5200kr, minimum 80st
5100kr, minimum 60st
5360kr, minimum 80st

Halloumiburgare med tillbehör
Vego/veganburgare med tillbehör

75kr/st
75kr/st

Buffélådan, minst 12st per sort
Malins smörgåstårtor
Gyllengaltes Räksmörgås , minst 10st

110kr/st
90kr/bit
100kr/st

Warpigs BBQ meny

6080kr, minimum 20 kuvert

Dryck, diverse läsk på burk
Kaffe med mjölk & socker

12kr/st
12kr/kopp

Popcornmaskin med tillbehör

700kr/cateringtillfälle
+5kr per bägare

Gyllengalte AB, Chronas väg 4, 14171 Segeltorp www.gyllengalte.se

