FIVE MOMENTS CATERING
STUDENTEN 2020
Vi på Five Moments tycker att studenten ska vara en dag att minnas. En dag fylld av fantastisk mat, goda vänner och många skratt. Genom oss kan du
beställa allt ifrån mat till personal, service, porslin och möblering.
Med studentmottagningarna runt hörnet presenterar vi spännande meny i olika nivåer för att förgylla ert firande. Buffén levereras med färdiggrillade proteiner
för uppvärmning hemma eller råa proteiner som grillas på egen hand. Vill man komplettera sin Brons -och Silvermeny med komponenter från den guldmenyn
se pris nedan. Har ni andra önskemål för menyinnehåll, ställ gärna fråga till oss så skräddarsy vi er meny tillsammans.

MENY 1 BRONS

MENY 2 SILVER

MENY 3 GULD

PRIS, per person

PRIS, per person

PRIS, per person

165kr

225kr

285kr

Grillad kycklinglårfilé ”Jerk style” med Quinoamangosallad

Grillad kycklinglårfilé ”Jerk style” med Quinoamangosallad

Grillad kycklinglårfilé ”Jerk style” med Quinoamangosallad

Grillad chorizo med krämig potatissallad med
purjo och örter

Grillad chorizo med krämig potatissallad med
purjo och örter

Grillad chorizo med krämig potatissallad med purjo
och örter

Chilibakad sötpotatis & rosmarinkryddad
klyftpotatis

Pulled beef på långkokt högrev, picklad rödlök,
BBQ sås och sliders

Pulled beef på långkokt högrev, picklad rödlök,
BBQ sås och sliders

Mix grönsallad

Chilibakad sötpotatis & rosmarinkryddad
klyftpotatis

Grillad tonfisk med pico de gallo

Vitlöksbröd

TILLÄGG

Mix grönsallad

Chilibakad sötpotatis & rosmarinkryddad
klyftpotatis

Lime -och tequilacoleslaw

Mix grönsallad

Vitlöksbröd

Lime -och tequilacoleslaw
Grillade marinerade grönsaker

KOMPLETTERA RÄTTER
Protein styckvis, per person

75kr

Kolhydrat styckvis, per person

20kr

Mudcake med vaniljglass, per person

55kr

DRYCK*

VILLKOR

Vår sommelier hjälper er gärna att anpassa viner till er meny

Paket bas, per person
1 glas mousserande vin, 2 glas vin + kaffe/te

220kr

Paket Upgrade, per person
1 glas Champagne, 2 glas upgrade vin + kaffe/te

340kr

*Alkoholdryck kan beställas förutsatt att vår serveringspersonal finns på plats

ÖVRIGT
Serveringspersonal, per timme

375kr

Kock på plats, per timme

525kr

(Rekommendationer från FHM ska följas av både personal och gäster för att hindra smittorisken av Covid-19)

Duk samt linneservetter, per person

19kr

Porslin, bestick, glas & uppläggningsmaterial, per person

20kr

Stol och bord, 10 personer

1995kr

Leveranskostnader

fr. 1275 kr*

* Beroende på storlek och medhavd gods.

Vitlöksbröd

Vi kan oftast leverera event 7 dagar i veckan och alla tider på
dygnet, allt i mån om bra framförhållning från er sida. Beroende
på typ av bjudning behöver vi tid på lokal för förberedning och
dukning samt tid för efterarbete. Dessa timmar betalas av kund.
Vi önskar bokning 30 dagar i förväg för bästa service. Självklart
tar vi emot förfrågningar med kortare varsel och försöker
tillgodose er med service på bästa möjliga sätt.
Vid bokning av eventet debiteras 50–100 % av den beräknade
kostnaden i förväg (enligt överenskommelse).
Förskottsbetalningen ska vara oss tillhanda senast den 5 dagar
innan eventets start. Övriga kostnader mot faktura 15 dagar netto.
Avbokning av ert event måste ske minst 14 dagar före utförandets
datum för att undgå debitering. Sker avbokningen efter detta
debiteras 50 % av den beräknande summan. Sker avbokningen 7
vardagar eller senare debiteras 100% av den beräknade
kostnaden.
Samtliga ovanstående priser är exkl. moms, 12% på mat,
transport och personal, endast personal eller beställning av
alkoholhaltiga drycker 25 %
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