Lunsjtallerken

179
pr.stk.

Reker med majones
Pepperrot roastbiff med remulade
Karbonader med løk
Røkelaks med eggerøre
Brie med frukt og brød/smør

Asiatisk buffet

Vår
spesialitet!

SELSKAPSMENY
CATERING

Vi tilpasser menyen
etter dine ønsker!
Vårruller og/eller innbakt scampi
Variert sushi
Ulike wok-retter

fra 250 - 400 pr.person

Sushi kokken

Spør oss gjerne også om kaker!

SKEDSMO

RING OG BESTILL

918 38 900
Selskapslokaler
Vi har flotte selskapslokaler i 1. og 2. etasje
i Industriveien 1 på Skedsmokorset. Her
parkerer gjestene gratis rett utenfor og
vi kan legge tilrette for en skreddersydd
opplevelse.
Lokalene har plass til henholdsvis 80 og 70
personer, men kan også tilpassses mindre
selskaper.
Leieprisen gjelder kun ved bestilling av mat og
drikke fra Sushi Kokken AS. Våre lokaler kan ikke
leies uten at det bestilles mat hos oss.

Pris per time for servitør: kr 395.-

Servitør er ofte nødvendig fra 20 gjester. Snakk
med oss, så bli vi enige om ditt behov!

INDUSTRIVEIEN 1 - 2020 SKEDSMOKORSET
TLF.: 918 38 900 - E-POST: post@sushikokken.no
ÅPNINGSTIDER:
MANDAG TIL FREDAG: KL 10 - 19
LØRDAG OG SØNDAG KL 14 - 19
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Leiepris kr 4 000.- per lokale
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SELSKAPSMENYER
Menyene også bestilles som catering for
levering hjem eller til andre festlokaler.

Koldtbord

Velkommen til fest!
Skal du arrangere konfirmasjon, bryllup,
dåp, begravelse eller markere andre
viktige dager i livet, er vi glade for å hjelpe
deg med å gjøre dagen uforglemmelig og
vakker.
Hos oss kan du sette bort hele festen og la
oss ordne alt fra A til Å - eller du kan velge å
gjøre hele eller deler av arrangementet selv,
enten hos oss eller et annet sted.
Vi finner den løsningen som passer deg
best.
I denne menyen finner du forslag til selskapsmenyer som du kan bestille. Dersom
du ønsker noe endret, lagt til eller tatt vekk
er det bare å spørre oss. Vi skreddersyr
menyen og tilpasser også til allergier og
intoleranser.

Luksus snitter
Pestomarinerte krepsehaler
Kalkunbryst med waldorfsalat
Laksepaté med dillmajones
Serranoskinke med asparges
Blåskimmelost med frukt

Vanlige snitter
Eggerøre med røkelaks
Roastbiff med remulade
Karbonade med løk
Reker med majones
Brie med frukt

159
pr.person

Helkokt ørret med reker og
pepperrotkrem
Røket laks med eggerøre
Roastbiff med remulade
Karbonder med løk
Grønnsalat med dressing
Brød og smør

Tapas

145
pr.person

265

pr.person

230

pr.person

Spanske kjøttboller
Glasserte kyllingvinger i hickory/
soyamarinade
Ovnsbakte urtepoteter
Scampi med hvitløk og chili
Pikant spekepølse
Pastasalat
Frisk grønn salat med valnøtter og
vinaigrette
Hvitøkskrutonger
To typer marinerte oliven

