MINNESSTUND FÖR LEVERANS
En minnesstund är en fin stund för de anhöriga att dela med sig av sina minnen.
Att träffa vänner och familj är en viktig del av sorg bearbetningen.
Vi på Stora Vall erbjuder våra gäster catering med alternativt enbart leverans till
dörren eller med en helhet med dukning och högklassisk service på er valda plats.

MENY
Smörgåstårta med skinka & salami

125 kr /person

Smörgåstårta Lyx med Lax & Räkor

165 kr /person

Snittar

125 kr /person

Kallskuren medelhavsbuffé

195 kr /person

Krämig Skinkröra, dekoration med ost, skinka & salami

Stora Valls populära Skaldjursröra, dekoration med räkor & lax

Tre sorters snittar per person, kött/fisk/vegetarisk. Kökets val för dagen

Salami, lufttorkad skinka, rostbiff, krämig potatissallad, vår egen fylliga skaldjursröra. Sallad,
cocktailtomater med pärlmozzarella& basilika, Grekisk sallad med fetaost, pesto, marinerade
oliver, tzatziki, lantbröd, grissini, smör och färskost. Ostbricka med kex, fikonmarmelad & fruktfat.

I priset ovan ingår:
Mineralvatten el. lättöl/läsk, kaffe och ngt sött till.
Halva priset på ordinarie mat för barn under 12 år
Allergier och specialkost ordnar vi på efterfrågan.
ÖVRIGT

Utkörning och hämtning inom Gävle (1 mils radie)

275 kr

Utkörning och hämtning utanför Gävle (2-5 mils radie)

400 kr

Hyra av porslin

25 kr/person

Hyra av Linné

25 kr/person

Personal på plats

395 kr/h

Tallrik, bestick, glas, kaffekopp

Dukar & servetter

Dukning, servering, i iordningställande efter minnesstund.
PRISER INK. MOMS.

Fika
Gófikat

Tårtbakelse, kanellängd, mjuk kaka, 2 småkakor

Tårta

Princess-, Grädd-, eller Frukttårta

125 kr /person
85 kr /person

I priset ingår:
Kaffe el. Te, allergier och specialkost ordnar vi på efterfrågan.

BOKNINGSFÖRFARANDE
Vi på Stora Vall önskar ert val av förtäring minst en vecka innan aktuell
minnesstund samt definitivt antal deltagande minst fyra dagar innan
minnesstunden.
Vid ändring av antal senare än detta debiteras full avgift av bokad minnesstund.
Vid catering så önskar vi ett minimum med 15 personer.

Varmt Välkomna att beställa från oss.

Regementsvägen 21, 802 67 Gävle

026-497 96 90 info@storavall.se www.storavall.se

