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Välkommen till vårt Mecka av 
det bästa från hav och sjö.
Handla de godaste 
läckerheterna i vår butik.  
Besök vår restaurang
för en härlig måltid.
Hos oss beställer du maten  
till festen! Välj dina favoriter 
från vår cateringmeny!
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Innehållsförteckning
S.3  Plankor
S.4  Smörgåstårtor
S.5  Skaldjur
S.6  Bufféer
S.7  Kassar
S.8  2 & 3 rätters meny
S.9  Efterrätter, hämtmat och snittar
S.10  Påsk
S.11  Student



Innehåller:
•  Varmrökt lax med jägarmix
•  Rökta och vanliga räkor
•  Exotiska frukter
•  Romsås
•  Aioli
•  Bröd 
Pris: 219:- pp

Innehåller:
•  Varmrökt lax
•  Kallrökt lax
•  Escolar
•  Vanliga och rökta räkor
•  Exotiska frukter
•  Aioli, romsås och hovmästarsås
•  Bröd
Pris: 229:- pp

LAXPLANKA

MIXAD FISKPLANKA

Välj tillbehör; potatissallad, potatisgratäng eller krämig pastasallad.
OBS: För plankor gäller beställning minst 3 dagar i förväg. Minsta  
antal för plankor är 4 personer.

KÖTTPLANKA
Innehåller:
•  Kycklingfilé
•  Fläskfilé
•  Mozzarellaspett
•  Exotiska frukter 
•  Medelhavssås
•  2 sorters ost
•  Bröd 
Pris: 219:- pp
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1. Nabbens Special
Innehåller:
•  Skagenröra
•  Laxröra
•  Handskalade räkor
•  Garneras med ägg, räkor, sallad,  
    frukt och grönt
Pris: 89:- pp

SMÖRGÅSTÅRTA – 3 sorter
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2. Rostbiff
Innehåller:
•  Rostbiffröra
•  Garneras med ost, rostbiff, ägg,  
    sallad, frukt och grönt
Pris: 89:- pp

3. Vegetarisk
Innehåller:
•  Kesoröra 
•  Avokadoröra
•  Garneras med frukt och grönt
Pris: 98:- pp

OBS: För smörgåstårtor gäller beställning minst 3 dagar i förväg. 
OBS: 10:- extra pp vid gluten, laktos eller annan specialkost.



Innehåller:
•  Vanliga räkor
•  Rökta räkor 
•  Matig nudelsallad
•  Västerbottenostpaj
•  Aioli, romsås
•  Två goda ostar
•  Bröd
•  Frukt 
Pris: 239:- pp

Innehåller:
•  Hummer
•  Havskräftor
•  Krabba
•  Färska och rökta räkor
•  Varmrökta laxkuber
•  Hovmästarsås, aioli, romsås
•  Bröd
•  Frukt
Pris: Dagspriser på skaldjur, ca 500:- pp

RÄKFROSSA

SKALDJURSLÅDA

– 5 –

OBS: För räkfrossa gäller beställning 
minst 3 dagar i förväg. 
Minsta antal för räkfrossa är 6 personer.

OBS: För skaldjurslåda gäller beställning 
minst 3 dagar i förväg. 
Minsta antal för skaldjurslåda är 4 personer. 
Görs endast med jämnt antal.



NABBEBUFFÉ nr 1
Innehåller:
•  Varmrökt laxfilé med jägarmixkrydda
•  Kallskuren kycklingfilé med medelhavssås (alt dubbelmarinerad fläskfilé)
•  Pastasallad med fetaost, ruccola, cocktailtomat och melon
•  Färskpotatissallad med citron, parmesan och grönsaker
•  Västerbottenostpaj med kräftstjärtar
•  Tomat och mozzarella med balsamico
•  Grönsallad
•  Romsås
•  Bröd, smör, färskostcrème med örter

Pris: 269:- /pers

VÅRA STANDARBUFFÉER (minst 8 p)

NABBEBUFFÉ nr 2
Innehåller:
•  Varmrökt laxfilé med jägarmixkrydda
•  Dubbelmarinerad fläskfilé m. balsamico, vitlök, röd chili, basilika, olivolja
•  Kallrökt lax med pepparrotscrème
•  Färskpotatissallad med citron, parmesan och grönsaker
•  Pastasallad med fetaost, rödlök, cocktailtomat, ruccola
•  Fräsch sallad med grönsaker efter säsong
•  Nudelsallad
•  Tomat och mozzarella med balsamico
•  Romsås
•  Fetaostcrème
•  Bröd och smör
•  Brieost (rökt och vanlig)

Pris: 289:- /pers

OBS: För bufféer gäller beställning 
minst 3 dagar i förväg. 
Minsta antal för bufféer är 8 personer.
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Nyrökta delikatesser  
redo för dig. 

Det är bara att hugga in!

SKALDJURSKASSE

Innehåller:
•  Havskräftor
•  Färska räkor
•  Rökta räkor
•  Skagenröra
•  Aioli
•  Brieost
•  Vitlöksbröd

Pris: 159:- /pers

VECKOKASSE
Innehåller:
•  Saffranssoppa
•  Färska räkor
•  Aioli
•  Bröd
•  Dagens efterrätt

Pris: 179:- /pers
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Huvudrätter:
Varmrökt laxtallrik
Vår hemrökta lax med jägarmix. Serveras med exotiska frukter, romsås  
och fransk potatissallad eller kokt färskpotatis samt smör och bröd.
Mixtallrik
Rökt fisk ur sortimentet såsom lax med jägarmix, makrill och smörfisk. 
Serveras med exotiska frukter, hemgjord romsås, fransk potatissallad  
eller kokt färskpotatis. 
Fläskfilé i sås
Helstekt fläskfilé i grönpepparsås alt. whiskeysås. Serveras med  
potatisgratäng och en god sallad.
Kycklingfilé
Kallskuren kycklingfilé med potatisgratäng, 
medelhavssås och en god sallad.
Fisksoppa
God, smakrik fisksoppa med saffran. 
Serveras med aioli och hembakat bröd.

Kombinera en egen meny från valen nedan. Välj mellan 2 eller 3 rätter.
Förrätt, varmrätt och/eller efterrätt.
Pris för 2 rätter 249:- /pers  Pris för 3 rätter 279:- /pers

FÄRDIGA CATERINGMENYER 
2 eller 3 rätters meny

Förrätter:
Toast skagen 
Vår lyxiga skagenröra på gott bröd, toppat med  
citron, rom och dill. Går även att få med rostbiff.
Kallrökt laxrulle
Kallrökt lax fylld med färskostcreme och färska örter.
Heta räkor
Chilimarinerade scampiräkor med aioli-dip.
Västerbottenostpaj
Krämig västerbottenostpaj, serveras med crème fraiche, rom, citron och dill.

OBS: För 2 eller 3 rätters gäller beställning minst 3 dagar i förväg. 
Minsta antal för 2 eller 3 rätters är 8 personer av samma rätt.
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Efterrätter:
Chokladmousse
Välj mousse med vit eller mörk choklad.
Panacotta
Vit chokladpanacotta med ett hallontäcke.
Kladdkaka
Himmelskt god, kladdig kaka med 
grädde och färska bär.
Cheesecake med färska bär.
Ananaspaj med grädde.

SNITTAR
Pris: 20:- st (minst 10 st av varje sort)
•  Kallrökt laxrulle med färskostcreme och örter
•  Toast Skagen i miniformat
•  Västerbottenostpaj-bit med rom, dill och citron
•  Kavring med kallrökt laxröra 
•  Kex m. brieost & marmelad (2 st  för 20:-)
•  Tunnbrödsrullar med kallrökt lax och Philadelphiaröra

fortsättning FÄRDIGA CATERINGMENYER 

Laxtallrik    139:-
Pasta med skaldjur   98:-
Pasta med lax   98:-
Räkbakelse    69:-
Räksmörgås    98:-
Olika pajer             fr 20:-
Stubbe    229:-
Wraps (varmrökt lax/Skagen/kyckling) 89:-
Matlådor    79-89:-

HÄMTMAT
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Innehåller:
•  Varmrökt lax
•  Inlagd stekt strömming
•  Två sorters sill
•  Romsås
•  Ägghalvor med skagenröra
•  Kyckling med medelhavssås
•  Potatis och bröd 
Pris: 149:- pp    OBS: Påsktallrik går att hämta under v. 15

PÅSKTALLRIK

Innehåller:
•  3 st löksillfiléer
•  Drömsill 280 g
•  Brantevikssill 280 g
•  Jägarmix lax 500 g
•  5 skivor gravad lax
•  Romsås 280 g
•  Hovmästarsås 280 g
•  1/5 Västerbottenpaj 
Pris: 399:-   
OBS: Påskkasse går att  Påskkasse går att  
hämta under v. 15hämta under v. 15

PÅSKKASSE
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Innehåller:
•  Jägarmix lax
•  Kycklingfilé med medelhavssås
•  Färsk potatissallad med citron, grönsaker och parmesanost
•  Sommarsallad
•  Krämig pastasallad
•  Romsås
•  Fetaostkräm
•  Nybakat bröd, smör och brieost 
Pris: 229:- pp  Tillägg: Marängtårta 35:- pp

STUDENTBUFFÉE

OBS: För studentbuffé gäller beställning minst 3 dagar i förväg. 
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0499-232 32    nabbensrokeri.se0499-232 32    nabbensrokeri.se

Gilla oss på 

Vi ordnar kalaset!
Tveka inte att höra av er till oss för  

en helhetslösning. 
För utkörning gäller 100:-/mil (min. 200:-)

Kontakta oss vid frågor gällande kuvert 
och personal.


