
         

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

Visst är det roligt att laga mat. . . Men inte alltid. I 
synnerhet inte när fantasin tryter eller när gästerna är i 
antågande och man känner sig stressad. Låt oss ordna 
det i stället så kan både du och gästerna njuta lite mer 
av festen.  

Här kan du se en del av vad vi kan fresta med. Mat för 
både fest och vardag i många olika former. Från det 
enklare till det mer påkostade. Det är bara att välja.  
Har du egna idéer och förslag så är vårt kök öppet 
också för det. 

Allt tillagas av fräscha, noggrant utvalda råvaror så att 
du med stolthet kan servera rätterna. Och vi har kunnig 
och erfaren personal i vårt kök så du kan räkna med att 
allt är gjort för att det ska bli lite extra. 

Vi lägger upp maten snyggt och aptitretande på 
serveringsfat - men vill du servera maten på egna och 
kanske lite finare fat så går det också bra.  Lämna bara 
in dem till oss.  

Välkommen in till oss . . . 
 

Plankor / Fat / Smörgåstårtor / 

Matiga bakelser / Mäktiga mackor / 

Pajer / Smørrebrød / Efterrätter 

 

CATERING 
 

- Öppettider - 

ALLA DAGAR 

7-21 

 

0418 - 43 78 94 

 

Fest när det är som bäst 
Låt oss göra jobbet! 

 

Svalegatan 14, 268 30 Svalöv 

0418 - 66 30 90 

www.partymat.se 

Vi reserverar oss från ev. tryckfel 

SMÖRGÅSTÅRTOR 
 20. Lax- & Räktårta 

6-8 pers 600 kr 

10-12 pers 700 kr 
14-16 pers 800 kr 
 

21. Räktårta 
6-8 pers 550 kr 

10-12 pers 650 kr 

14-16 pers 750 kr 
 

22. Skink- & Rostbiffstårta 

6-8 pers 450 kr 

10-12 pers 550 kr 
14-16 pers 650 kr 
 

23. Rostbiffstårta 

6-8 pers 500 kr 
10-12 pers 600 kr 

14-16 pers 700 kr 
 

24. Skinktårta 
6-8 pers 400 kr 

10-12 pers 500 kr 
14-16 pers 600 kr 
 

25. Ägg- & Silltårta (grovt bröd) 

6-8 pers 550 kr 
10-12 pers 650 kr 

14-16 pers 750 kr 
 

26. Skinkbomb     3-4 pers. 125 kr 
 

27. Smögenbomb 3-4 pers. 135 kr 
 
 

 28. Matjestårta 300 kr 
 

29. Skagentårta ca 1,9 kg 400 kr 
 

 

Vi ser gärna att vi får din 
beställning minst tre dagar innan 

 

Pajer  4 pers 

 61.  120 kr 

- Ost & Skinka.. 
 

- Skinka & Ananas 
 

- Köttfärs 
 

- Taco 
 

- Kyckling 
 

- Tomat & Mozzarella 
 

- Grekisk 
 

- Grönsaker 
 

- Västerbotten 
 

- Räkor 
 

- Bacon & Lök 
 

Småpajer  1 pers 
62. Portionspaj ca 300g.                        35 kr  

Gratänger 
70. Potatisgratäng 1 port/250g.            18  kr 
  

      Vitlöksgratäng 1 port/250g              18  kr 

 

 Sallader 
80. Sallad efter önskemål per/hg    11.95  kr 

 

    

http://www.partymat.se/


 

 

PLANKOR / BUFFÉER 
 
Alla plankor/fat-beställningar är på minst 6 personer om 

inget annat anges. Nyhet! Vi använder färska räkor i lake 

som garnering. 

 

1. Exotisk Planka 134 kr/port 
kycklingfilé, rostbiff, källarrökt skinka,  
8 sorters exotiska frukter, 3 sorter dessertostar, 
potatissallad eller potatisgratäng. 

 
2. Medelhavs planka 139 kr/port 
räkor, musslor, parmaskinka, tzatziki, 
vinbladsdolmar, grillspett, fetaost-sallad, soltorkade 
tomater, oliver, bröd och smör. 

 
3. Gubba planka 134 kr/port 
kycklingben, ölkorv, salami, grillad fläskfilé, 
cornichons, oliver, rädisor, fikon, ananassås, 
cocktailtomater, fransk potatissallad, bröd och smör. 

 

4. Tapas Buffé 134 kr/port 
2 sorters paj, kycklingfilé, à la carte skinka, 
grönsallad, pepparsalami, 3 sorters ost, bröd 
grissini, marinerad gurka, tandorisås 

 

5. Italiensk Buffé 149 kr/port 
2 sorters salami, 2 sorters skinka, oliver, soltorkade 
tomater, mortadella, melon, provensalska 
champinjoner, 2 sorters bröd, kycklingen, 
gorgonzolatopp, pastasallad, mangochutneysås. 
Minst 10 pers 

 

FESTFAT 
 

10. Kassler fat 99 kr/port 
kassler, melon, sharonfrukt, potatissallad eller 
potatisgratäng.  

 
11. Kalkon fat 109 kr/port 
rökt kalkon, ananas, kiwi, potatissallad eller 
potatisgratäng. 

 

12. Rostbiff fat 109 kr/port 
rostbiff, cocktailtomater, syltlök, rostad lök, 
potatissallad eller potatisgratäng. 

 

 

37. Ostsmörgås 35 kr 

38. Skinksmörgås 35 kr 

39. Ägg- & Sillsmörgås 50 kr 

40. Laxsmörgås 54 kr 

41. Räksmörgås 54 kr 

42. Rostbiffsmörgås 50 kr 

 

 

 

30. Räkbakelse 54 kr 
räkor, räksallad och bröd 

 

31. Laxbakelse 54 kr 
lax, räksallad och bröd 
 

32. Rostbiffbakelse 50 kr 
saltrulle, majonnäs, dallassallad och bröd 
 

33. Västergårdsmacka 59 kr 
rostbiff, potatissallad, remoulad, rostad lök och bröd 

 

34. Rondell 59 kr 
ägg, sill, skinka, fruktsallad, rödbetssallad, köttbullar, 

ost och bröd. 

 

35. Räkflotte 75 kr 
ägg, räkor, majonnäs, sallad och bröd 
 

36. Lyxlandgång 90 kr 
Ägg, räkor eller lax, saltrulle, ost, leverpastej, 
fruktsallad och rostbiff. 

 

Vi ser gärna att vi får din 
beställning minst tre dagar innan 

45.  45 kr 

- Räkor 
 

- Köttbullar m rödbetssallad 
 

- Rostbiff potatissallad 
 

- Skinka & ost 
 

- Skinka m fruktsallad 
 

- Skinksallad 
 

- Tonfisk 
 

- Smögen 
 

- Kyckling Chili 
 

- Kyckling Curry 
 

MACKOR 

BAKELSER 

BAGUETTER 
 

FESTFAT 
 

13. Marinerad Kycklingfilé 119 kr/port 
kycklingfilé, champinjon/rödlök eller 2 sorters 
frukter, potatissallad eller vitlöksgratäng.  

 

14. Kokt Lax 119 kr/port 
lax, ärter, tomat fylld med räksallad, sparris, citron 
och dill. 

 
16. Fiskfat 145 kr/port 
citronlax, kallrökt lax, räkor, gravad lax, ägg, 
sparris, ärter, romsås, gravlaxsås, cocktailtomater, 

bröd och smör. 

 

15. Varmrökt lax 119 kr/port 
lax, räkor, majonnäs, ärter sparris citron & dill. 

 

DANSKA SMØRREBRØD 
 50. Rostbiff 40 kr 

51. Lax & Ägg 40 kr 

52. Räkor & Ägg 40 kr 

53. Spätta 40 kr 

54. Salami & Remoulad 35 kr 

55. Ost 35 kr 

56. Kyckling Curry 35 kr 

57. Leverpastej & Bacon 35 kr 

58. Hakkebøf & Stekt Lök 35 kr 

 


