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LUNSJ 
Snitter & Smørbrød  30-45kr 
Et utvalg av snitter og smørbrød.  
 
Smurte baguetter  55,- 
Med ost, skinke, salat, paprika og agurk 
Inneholder: hvete, melk og rug 
 
Wraps  69,- 
Med kylling, salat, dressing, paprika og løk 
Inneholder: hvete, melk, egg, sennep og selleri 
 
 
 
 

Ønsker du å bestille mat fra Arendal 
Catering, men har lyst på andre 

retter & menyer enn det du ser her? 
Da er det bare å ta kontakt med 
oss, slik vi kan komme med et 

tilbud til deg. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARME RETTER 
Biff Stroganoff  160kr 
med ris og salat. 
 
Jegergryte  190kr 
Serveres med poteter.  
Inneholder: melk og selleri 
 
Lapskaus  (pr liter) 110kr 
Med brød og smør.  
Inneholder: melk, selleri og hvete 
 
Lasagne  155kr 
med brød og smør.  
Inneholder: hvete, melk, egg og selleri 
 
Spareribs 249kr 
med coleslaw, bbq saus, mais og bakt potet.  
Inneholder: sennep, selleri, melk og egg 
 
Svinenakke  190kr 
med grønnsaker, brunsaus og poteter. 
Inneholder: selleri, hvete og selleri. 
 
 
 
 

 
 
 

CATERINGMENY 
 

ALLERGENER 
Vårt kjøkken produserer mat fra råvarer som inneholder:  

Melk, hvete, rug, bygg, fisk, skalldyr, hasselnøtter, valnøtter, mandler, peanøtter, egg, 
selleri, sennep, sesam, soya, sulfitt og lupiner.  

 
Det kan derfor inneholde spor av disse allergener i alle retter. 

 



Bestill på post@arendalcatering.no eller telefon: 41586852 

KOLDT BORD 
Vårt koldt bord inneholder 269kr 
følgende retter.  
 
Røkt laks 
Inneholder: fisk 
 
Eggerøre 
Inneholder: egg og melk 
 
Skagenrøre 
Inneholder: melk, fisk, bløtdyr og sennep 
 
Roastbeef 
 
Remulade 
Inneholder: egg, sennep, melk,  
 
Spekeskinke 
 
Waldorf salat 
inneholder: egg, sennep, selleri, valnøtter og melk 
 
Pastasalat med kylling 
inneholder: hvete og egg 
 
Blandet salat 
 
Potetsalat 
inneholder: melk og egg 
 
Kyllingvinger 
inneholder: selleri, sennep 

Karbonade med løk 
Inneholder: melk og hvete 
 
Aioli 
Inneholder: sennep og egg 
 
Foccacia 
Inneholder: hvete 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SELSKAPSMENYER 
 
Selskapsmeny 1  299kr 
Kremet fiskesuppe med grønnsaker og fisk 
Inneholder: melk, sulfitter og fisk 
 
Kyllingbryst med blancherte grønnsaker, 
bretagne saus og bakte småpoteter. 
Inneholder: melk 
 
Vaniljepannacotta med bærsaus 
Inneholder: melk 

Selskapsmeny 3  549kr 
Trøffel risotto, crispy spekeskinke 
og petit pois 
Inneholder: melk, selleri og sulfitt 

 
Helstekt hjort ytrefilet, kremet skogsopp, 
smørdampede grønnsaker, 
pommes anna og rødvinsaus. 
Inneholder: melk, selleri, sulfitt 

 
Mørk sjokolade konfektkake, friske bær og 
bringebær coulis 
Inneholder: hvete, egg og melk 

Selskapsmeny 2  449kr 
Gravet reinsdyrs filet, salat og syltet eple. 
Inneholder: sulfitt 

 
Ovnsbakt brosme med urter og sitronzest, 
gulrotpure og grønne grønnsaker, kremet 
blåskjellsaus og bakte småpoteter. 
Inneholder: fisk, melk, skalldyr og selleri 

 
Vanilje panna cotta med friske bær 
Inneholder: melk 
 
 
 

FRA GRILLEN 
Prisene starter fra 179kr/pers 

Vi tilbyr grillpakker til store og små selskaper, 
og tilpasser menyen til hvert enkelt 

arrangement. Ta kontakt med oss for en prat 
om selskapet ditt, og hvilke retter dere ønsker 
å bestille. Vi tilpasser også ingrediensene etter 

matallergier. 



Bestill på post@arendalcatering.no eller telefon: 41586852 

TAPASMENYER 
 
Tapas meny 1  199,- 
Ovnsbakte småpoteter med urter og havsalt 
 
Scampi i tigersaus 
Inneholder: skalldyr og fisk 
 
Kyllingvinger stekt i hvitløksaus 
Inneholder: selleri 
 
Tortilla (spansk omelett) 
Inneholder: melk og egg 
 
brokkolisalat med bacon 
Inneholder: egg og sennep 
 
Aioli  
Inneholder: sennep og egg 
 
Foccacia 
Inneholder: hvete 
 
 
 
 
 
 
Tapas Meny 2  229,- 
Ovnsbakte småpoteter med urter og havsalt 
 
Albondigas (kjøttboller i tomatsaus) 
Inneholder: selleri 
 
Tomatsalat med mozzarella og pesto 
Inneholder: melk 
 
Bakt laks med urtesmør 
Inneholder: fisk og melk 
 
Kyllingvinger med bbq saus 
Inneholder: selleri 
 
Brokkolisalat med bacon 
Inneholder: egg og sennep 
 
Aioli 
Inneholder: sennep og egg 
 
Foccacia 
Inneholder: hvete 
 
 
 
 

 

Tapasmeny 3  339,- 
Ovnsbakte småpoteter med urter og havsalt 
 
Spansk potetsalat 
 
Scampi i tigersaus 
Inneholder: skalldyr og fisk 
 
Bakt laks med urtesmør 
Inneholder: fisk og melk 
 
Kyllingvinger stekt i hvitløksaus 
Inneholder: selleri 
 
Tomatsalat med mozzarella og pesto 
Inneholder: melk 
 
Manchego 
Inneholder melk 
 
Serrano skinke 
 
Albondigas (kjøttboller i tomatsaus) 
Inneholder: selleri 
 
Tortilla (spansk omelett) 
Inneholder: melk og egg 
 
Brokkolisalat med bacon 
Inneholder: egg og sennep 
 
Aioli 
Inneholder: sennep og egg 
 
Foccacia 
Inneholder: hvete 
 
 
 
 
 


