
Buffèer 275- 295 kr/person 

   Vår och försommarmeny 

Grillad svensk kycklingfile med 
serranoströssel 

Minipaj med fetaost och spenat 

Primörer med citronolja och 
parmesandressing 

Vårens sallad med, sparris, vattenkrasse 
,ruccola och groddar 

Bönsallad med och eko ägg 

    Potatissallad med ört och dijondressing 

Bröd från vårt eget bageri med smör och  
kronärtsdipp 

 

 

 

Italienska buffèn 

Italienska charkuterier(3olika) 

Pestobakad lax med citron och 
svartpeppar och Grillskas dressing 

Pasta ”Casarecce”sallad med grekiska 
oliver,semitomat och ruccola 

Grillad svensk kycklingfilé med 
parmaströssel,chili och parmesankräm 

Buffelmozzarella med färglada 
tomater,oregano och kapris i 

balsamicodressing 

Bröd från vårt eget bageri med smör och 
kronärtsdipp 

 

 
 

 
 
 
 
 

Plockmat 35 kr/styck 
Kavring, välj mellan; skagenröra/hummus med kronärtskocka 
Brieost med vår egna aprikosmarmelad 
 
Danskt rågbröd,välj mellan östersjövänlig kallrökt lax med 
örtfärskost/vår egna leverpastej med pickles 
 
Crostini, Parmesankräm med säsongens frukt/getostcreme med 
ärtskott 
 
Cocktailspett, mozzarella,tomat och basilika/ melon och 
serranoskinka 
 
Minipajer, välj mellan; västerbottenost/svamp eller pesto 
 
 
Övrigt: Smörgåstårtor, röror, sallader, olika lunch och 
middagsalternativ. 
 
 

 
Lilla buffén 195 kr per person 

Ugnsrostade grönsaker med kronärtskocka 
 

          Örtmarinerad rostbiff eller kallrökt    
Östersjövänlig regnbågslax,aioli        

 
Minipaj med fetaost och spenat 

 
Grönsallad 

 
Bröd från vårt eget bageri och smör 

   

 
 
 
 

 
 

 

Allt grönt (vegetarisk) 
 

Minipaj med fetaost och spenat 
 

Blomkål och haricot vertssallad med creme 
friche,äppelmos och dijon 

 
Tomat och mozzarellasallad med kapris 

balsamicodressing 
 

Grillsallad med paprika,zucchini,kronärtskocka 
med ruccola och parmesan i god olja 

 
Sesamstekt Ekotofu med quinoa, munggroddar, 

avokado wasabimajonnäs(vegan) 
 

  Stor skål med hummus toppad med chiliolja 
 
 

Bröd från vårt eget bageri och smör  
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Öppettider 
 

Måndag – fredag  
 

Lunch serveras mellan  
10.30 – 14.00 på vardagar 

 
08-68 42 3364 
Stortorget 3 

 

 

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. 

 

 

 
 
 
 

Varje köp räknas 
Hos oss får du inga bonuspoäng när du handlar 

men i stället ger du människor möjlighet att 
växa och utvecklas. 

 
 
 


