
Beställningsminimum är för 10 personer.
Beställningen måste göras minst tre dagar i förväg.
Du måste hämta upp beställningen på plats.
Vegetariska alternativ möjliga vid förfrågan.
Ni betalar en deposition för att bekräfta er order.  
Depositionsavgiften motsvarar en tredjedel av orderns 
totala summa. 

CAPRESE 
Färska tomater, buffelmozzarella, extra jungfruolivolja och basilika 
Fresh bunch tomato, buffalo mozzarella, extra virgin olive oil and basil

VITELLO TONNATO 
Traditionellt, som i Piemonte, långkokt kalvkött med majonnässås smaksatt med kapris och tonfisk 
Traditional Piedmontese slow cooked veal with mayonnaise-based sauce, flavoured with capers and tuna

LASAGNA AL RAGÙ 
Klassisk lasagne med ragù, bechamelsås och Parmigiano Reggiano DOP
Lasagna with beef ragù, bechamel sauce and Parmigiano Reggiano DOP

 

Förhöj ditt event med den bästa maten och drycken från Eataly Catering! Vårt team står redo för varje tillfälle, 
från möten och mingel till privata middagar. Sedan: hämta din beställning, ta en gaffel och njut!

VÄNLIGEN NOTERA ATT PLEASE NOTE THAT

Lägg till 65 kr och få en tiramisù!

cateringmeny

E A T A L Y

LA PIAZZA

1.1.PI ZZ A PA RT Y •  195 kr/person 

PIZZA ALLA PALA MIX  
Romersk pizza (krispig och fluffig, serverad på traditionell träbricka)
Roman style pizza (crispy and fluffy, traditionally served on a wooden tray)

3.3.CLASSICO ITALIANO  •  285 kr/person 

PIZZA PALA TAST ING 
Olika varianter av romerska pizzabitar
Different varieties of Roman pizza slices

TAGLIERE 
En mix av italienska ostar och charkuterier från vår delikatessdisk  
A mix of Italian cheeses and charcuterie from our counter 

ARANCINI E CROCCHETTE
Friterade risottokroketter och potatiskroketter
Deep fried rice croquettes and potato croquettes

2.2. APERITIVO BUFFET  •  225 kr/person 

The order must be for a minimum of 10 people
The order must be placed three days in advance
Pick up is on you, in store.
Vegetarian alternatives upon request
To confirm the order, we ask a deposit of one third of the  
total amount


