
  

Student & Sommarerbjudande! - 149 kr 
Karlskrona och Karlshamn med omnejd 

 
Till studenten har vi tagit fram ett exklusiv erbjudande baserat på att ni väljer tre starters och en 
huvudrätt som faller i er i smaken.  Detta för endast 149 kr/person. Dessert erbjuds som extra 
tillval. Maten dukas med fördel upp som härlig buffé. Som alltid är all mat från Trydes Mat lagad 
på närodlade, lokala och ekologiska råvaror så långt det är möjligt och med inspiration från hela 
världen.  
Boka redan idag för att säkra din beställning på event@trydesmat.se eller gå in på 
www.trydesmat.se för att läsa mer. 
 
Starters (Välj 3 st): 

� Örtpaj med tomat och fetaost  
� Skaldjursrulle med ost och dill 
� Laxpaj med örtagårdssås 
� Frittata (potatiskaka) med sparris och parmesan 
� Cheesecake med räkor, tångcaviar och gräslök 
� Bulgursallad med italienska influenser på svenska primörer 
� Parmaskinka med melonsallad 

 
Huvudrätt (Välj 1 st): 

� Kallskuret nötkött från Rödkulla 
� Krämig fläskfilé  
� Örtmarinerad laxsida med honungsrostade nötter och picklade grönsaker 
� Vegetariska biffar 

Tillbehör till huvudrätt - välj 1 st 
� Krämig potatissallad med primörer 
� Vinegrettebaserad potatissallad med primörer 
� Potatisgratäng 
� Pastasallad med primörer 

 
Hemlagad dessert – 39 kr per dessert 

� Sommartårta med jordgubbar och fläder (min 12 pers) 
� Chokladmousse med flarn och mynta 
� Banoffepaj 
� Tiramisu 
� Mousse med salt karamell och mjölkchoklad 

 
Extra:  

� Rosenbröd med vispat smör – 10 kr per person 
� Grönsallad på kål och blandade salladssorter - 10 kr per person  
� Ostbricka med 3 sorters ost, vindruvor, 2 hemlagade marmelader och kex – 59 kr per 

person 
� Porslin – 5 kr per del. Tallrik, kniv, gaffel, dessertsked, vattenglas, vinglas, champagneglas.  

Lämnas/hämtas odiskade efter användning. 
 

Övriga önskemål eller specialkoster? Inga problem. Bara meddela 5 dagar innan eventet. 
Beställningen hämtas antingen på Trydes restaurang i Brinova Arena Karlskrona eller på 
Odengatan 46 i Karlshamn efter överenskommelse. Utkörning/hämtning efter överenskommelse.   
För mer info och inspiration – www.trydesmat.se 

mailto:event@trydesmat.se
http://www.trydesmat.se/

