Bufféer 250 kr/person
Plockmat 35 kr/styck
Höstens och vinterns smaker
Ugnsbakade betor med timjan och getostkräm
En krämig potatissallad med haricotsverts
Kallrökt regnbågslax
Svamppaj med västerbottenost och gräslök
Blomkål och broccolisallad med aprikoser,
prästost och balsamvinäger
Bröd från vårt eget bageri med färskost

Kavring, välj mellan; skagenröra/rökt lax och färskost med
örter/matjessillröra
Crostini, Parmesancrème med färska fikon eller Chèvrecrème med
chilidroppar
Cocktailspett, Hemgjorda ekologiska köttbullar och brysselkål
eller tomat med mozzarella
Minipajer, välj mellan; prästost/ ädelost och grönkål/
Svamp/pesto

Övrigt: Smörgåstårtor, röror, sallader, olika lunch och
middagsalternativ.

Lilla buffén 190 kr per person
Ugnsrostade grönsaker

Italienska buffén

Grillskas rostbiff eller kallrökt regnbågslax och
örtaioli

Pastasallad med oliver, soltorkade tomater,
ruccola

Minipaj med Prästost

Grillad svensk kycklingfilé med Parmaströssel,
Parmesancrème och chili droppar

Grönsallad
Bröd från vårt eget bageri och färskost

Minipajer med pesto
Napolisallad
Grillade grönsaker med kronärtskocka
Bröd från vårt eget bageri och färskost

Julbuffé
260 kr/person
Grönkålsallad strösslad med valnötter

Allt grönt (vegetarisk)
Lökpaj med timjan

Rödkålssallad med mummablandning och apelsin
Hemgjorda ekologiska köttbullar
Matjessill med ägg, rödbetor, potatis och gräddfil

Rödbetor med Chèvre, honung och rostade
pumpafrön
Buffelmozzarella med basilika
Ugnsbakade grönsaker med rosmarin

Grillskas inlagda sill
Svensk julskinka eller kalkon med senap
Grillskas gravade regnbågslax med saffran och citron
Bröd från vårt eget bageri och smör

Blandade oliver

Minsta antal för beställning av bufféer och

Potatissallad med kapris och purjolök

plockmat är 10 personer

Bröd från vårt eget bageri

Delipaket 195 kr
Tre ostar
Tre sorters chark
Vårt eget dinkelknäcke, marmelad,
marinerade oliver, cornichoner, och soltorkade
tomater

Matboden
Matboden drivs av Stockholms Stadsmission
Vi använder oss av råvaror av hög kvalitet, följer
säsong och tillverkar allt själva från grunden.
Överskottet av försäljningen går till arbetet för
stockholmare som lever i utsatthet.

Öppettider
Måndag –Onsdag 10.30-16.30
Torsdag- Fredag 10.30 – 18.00
Lunch serveras mellan
11.00 – 14.00 på vardagar
08-68 42 3364
Stortorget 3
Mejladress: matboden@stadsmissionen.se

Varje köp räknas
Hos oss får du inga bonuspoäng när du handlar
men i stället ger du människor möjlighet att
växa och utvecklas.

