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Catering - Menyforslag
VI HJÄLPER DIG ATT SKRÄDDARSY DIN FEST!
Camp Ripan har mångårig erfarenhet av catering till privata tillställningar, firmafester, kundar-
rangemang och andra event. Ingenting är omöjligt för oss. Vi gör allt från att leverera en varmrätt 
till middagen till att ordna hela festen med dekorationer, matinstallationer, underhållning och 
personal som serverar.

Vi hjälper också gärna till med att välja ut passande dryck till menyerna och har du önskemål 
om annan mat än de förslag som finns här nedan så hjälper vi dig självklart även med det. Vi vill 
att ditt arrangemang ska bli så perfekt som möjligt och att du ska kunna lägga ner din tid på att 
umgås med dina gäster i stället för att behöva stå i köket. Camp Ripan kan mat och vi vill ge dig 
och dina gäster en måltidsupplevelse utöver det vanliga!

Alla priser inkl. 12% moms.
Priserna förutsätter att alla i gruppen beställer samma meny. 
Minimumantal 10 personer för att dessa priser skall gälla.

FÖRRÄTTER
Skogsvampsoppa med brödkrutonger

Rökt laxsnittar med hovmästarsås, äpple och plocksallad

Skagenröra med rostat bröd

Italiensk chark med rostade grönsaker och grissini

70 SEK

75 SEK

70 SEK

80 SEK

VARMRÄTTER
Entrecoté med rostadpotatis, rotfrukter och bearnaisesås

Oxfilé med potatisgratäng och rödvinssky

Älgfärsbiffar med gräddsås, rårörda lingon och potatismos

Norrlandslåda med Suovas

Laxfilé med citrondoftande potatis, sparris och brynt hollandaise

Röding med potatiskaka, varma grönsaker och tryffelsmör

275 SEK

285 SEK

145 SEK

165 SEK

165 SEK

185 SEK

EFTERRÄTTER
Blåbärspannacotta med smuldeg och maräng

Chokladmousse med torkade hallon och mörk rom

Chokladtryfflar 3 olika per person

Klappgröt med gräddmjölk

65 SEK

65 SEK

45 SEK

55 SEK

Utkörningsavgift inom Kiruna C: 325 SEK

..



DEN VILDA

Shiitakesvampsoppa med doft av sherry
Brödkrutonger
Snittar på gravad röding
Tjälknöl på älg
Rensalami
Sallad med torkad svamp och lingon
Rostade rotfrukter
Pepparrotsdressing
Rårörda lingon
Brödkorg
Smör
Färskost
Lättrökt reninnanlår
Lingonskysås
Rostad mandelpotatis

395 SEK/person

VIVE LA FRANCE

Bouillabaise
Krutonger
Aioli 
Coctailtomater samaksatt med timjan och 
vinäger
Vitlöksmarinerade champinjoner
Haricotsverts med zuccini och lagerblad
Sallad Lyonnaise (sidfläsk och ägg)
Tarte paysanne (tomatpaj)
Biffstek provencale (kallskuren)
Fransk potatissallad
Sauce bearnaise
Baguette
Franska ostar
Marmelad

395 SEK/person

MED SMAK AV MEDELHAVET 
(kall buffé)

Gazpacho – kall tomatsoppa
Salami Milano
Bresaola
Serranoskinka
Citrusmarinerade skaldjur
Quinoasallad med persilja, citron 
och tryffel
Tricolorepasta med kyckling, 
soltorkadetomater och vårlök
Caprese – tomat- och mozzarellasallad 
med basilika
Jungfrusallad
Kalamataoliver
Tzatziki
Pesto
Vitlöksbröd

255 SEK/person

USA

Pulled pork
Sotad lax
Baby back ribs
Coleslaw
Chicken drumstick
Bluecheese dressing
Bbq sauce
Bröd
Sallad
Lök

245 SEK/person

TIPS! Köp till en dessert till bufféerna 
för endast 45 SEK/person

• Hallonpannacotta
• Chokladmousse med bär
• Blåbärspaj med vaniljsås
• 3 st hemgjorda chokladpraliner

Utkörningsavgift inom Kiruna C: 325 SEK
Priserna förutsätter att alla i gruppen beställer samma meny. Alla priser inkl. 12% moms.
Minimumantal 20 personer för att dessa priser skall gälla.
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