Society
Fika / Mackor / Sallader / Mingel och plock
Tårtor / Bakverk / Catering / Office service
Vi skräddarsyr även era evenemang, produktlanseringar och
middagar till ert kontor eller hos oss.
Vårt café är ett lugnt ställe för dig att arbeta, mötas och äta
på med områdets absolut bästa kaffe - Society Coffee.
Evenemangstgatan 31, Ljusgården
kontakt@societyworks.se
societyworks.se

Bufféer i vår ljusgård
Plock och mingel i vår ljusgård
Kalla tallrikar i vår ljusgård
Middag i Pocket
Bra mat på kontoret
Take away till kontoret
Gott till mötet
Jul på Society
Prislista

Bufféer i vår ljusgård
Buffé 1

Buffé 2

Buffé 3

Nattbakad högrev med champinjoner
och persilja
Kryddgrillad kycklingklubba
Grillad spansk chorizo
Citron- och ingefärsgravad lax
Quinoasallad med rostade grönsaker
Säsongens potatissallad
Trädgårdssallad med krutonger
Prästostkräm
Soyamajonnäs
Örtyoghurt
Hembakat bröd och smör
Äpplekompott med vaniljkräm och
havresmulor

Kalvrostbiff med citron, kapris & örter
Kallskuret och chark
Lätthalstrad tonfisk med soyatapioca
Omelette med fetaost, potatis, lök
och paprika
Marinerade bönor
Sallad med kronärtskocka, oliver och
kryddrostade morötter
Bulgur med röda linser, persilja och citron
Blandade tomater med picklad rödlök
och gräslök
Myntayoghurt
Citronmajonnäs
Hembakat bröd och smör
Äpplekompott med vaniljkräm
och havresmulor

Flankstek Chimichurri
Rosastekt ankbröst med apelsin och
grönpeppar
Marinerade skaldjur med morot och
ingefära
Fänkålstekt Fröyalax med chiliaioli
Kryddrostade morötter med getost och
rostade pumpakärnor
Potatisterrine med silverlök, parmesan
och tryffel
Cruditéesallad med rädisor och örter
Bearnaise
Löjromssås
Örtmajonnäs
Hembakat bröd med smör
Chokladkräm med dulche de leche, hallon
och krossade drömmar

Minimum 20 personer

Plock och mingel i vår ljusgård
Tilltugg

Wraps

Gubbröra på Pockets filmjölkslimpa
Skaldjurscocktail med morot och ingefära
Svampfrittata med tryffelaioli
Vispad anklevermousse på crosstini med äpple och krasse
Kräftskagen på krispigt tunnbröd
Lätthalstrad tonfisk på tortillabröd med avokadokräm
Rensteksröra med pepparrot på rågbröd
Melongazpacho med mynta och chili
Mandelpotatischips med löjrom och citronkräm

Wrap med oxbringa
Oxbringa, kimchimajonnäs, picklade grönsaker, roman sallad och
surkål
Vegetarisk wrap
Färskost med spiskummin, honung, quinoa, jalapeño, sallad och
koriander
Kycklingwrap
Kyckling, currymajonnäs, rostad lök och sallad

Minimum 10 tilltugg av samma sort per beställning.

Kalla tallrikar i vår ljusgård
Skogens tallrik

Havets tallrik

Vår gröna tallrik

Kalvrostbiff med citron, kapris & örter
Svampfrittata med tryffelaioli
Rensteksröra med pepparrot på rågbröd
Picklad marinerad svamp
Hembakat bröd och smör

Kräftskagen på krispigt tunnbröd
Mandelpotatischips med löjrom
och citronkräm
Lätthalstrad tonfisk med soyatapiocca
Skaldjurscocktail med morot och ingefära
Hembakat bröd och smör

Svampfrittata med tryffelaioli
Marinerade bönor
Blandade tomater med picklad rödlök
och gräslök
Kryddrostade morötter med getost och
rostade pumpakärnor
Hembakat bröd och smör

Våra sötsaker
Chokladkräm med hallon och kaksmulor
Äppelkompott med vaniljkräm
Fruktsallad med bär och vit choklad

Vänligen enas om ett menyval. Minimum 10 tallrikar per beställning.

Middag i Pocket
MENY 1

MENY 2

MENY 3

Tartar på biff med kapris, cornichoner,
schalottenlök och dijoncrème

Laxcarpaccio med äpple, pepparot,
forellrom och stekta brödsmulor

Löjrom med blomkål, äpple, syrad rödlök
och briochekrutonger

Ångad torsk med räkterrine, hackat ägg,
pepparot, brynt smör och dillpotatis

Örtbakad lammrack med
sherryvinägersky, jordärtskocka och
tryffelpotatispuré

Kryddstekt kalventrecote med tryffelsky,
säsongens grönsaker samt potatis- och
Västerbottenskaka

Chokladkräm med hallon och kaksmulor

Rårörda hjortron med vanilj och mandel

Créme brülée

Champagne

Det stora dryckespaketet

Henriot Brut Souverain, Frankrike

Ett glas bubbel att börja med, ett glas
till förrätten, ett glas med påfyllning till
varmrätten samt kaffe och avec

Det lilla dryckespaketet
Ett glas till förrätten, ett glas med
påfyllning till varmrätten samt kaffe

Vänligen enas om ett menyval. Minimum 20 tallrikar per beställning.

Bra mat på kontoret
Kalla rätter på ett bräde

Wraps

Snacks

Kalvrostbiff med fransk potatissallad och
citronmajonnäs

Wrap med oxbringa
Oxbringa, kimchimajonnäs, picklade
grönsaker, roman sallad och surkål

Grissini
Grönkålschips
Rotfruktschips

Vegetarisk wrap
Färskost med spiskummin, honung, quinoa,
jalapeño, sallad och koriander

Val av sås

Inkokt lax med cruditéesallad med rädisor
samt emulsion med örter
Kryddrostade morötter med getost och
rostade pumpakärnor, serveras med
trädgårdssallad och krutonger
Till samtliga rätter servereras hembakat
bröd och smör

Kycklingwrap
Kyckling, currymajonnäs, rostad lök
och sallad

Minimum 10 personer per beställning

Tapenade
Örtdipp
Tryffelmajonnäs

Take away till kontoret
Våra sallader

Från vårt bageri

Kycklingsallad med tomat, caesardressing, lagrad ost
och krutonger

Bullar (kanel och kardemumma)
Blandade bakverk

Dagens lunchsallad – Varierar dagligen efter säsong

Tårtor
Alla sallader serveras med hembakat bröd med smör.

6, 10 eller 15 bitar
Princesstårta
Frukttårta
Chokladgräddtårta
Passionmousse
Belgisk chokladmousse

Minimum 10 sallader per beställning

Gott till mötet
Frukost
Lilla paketet
Kaffe och frukostfralla med rökt kalkon
och färskost
Mellanpaketet
Kaffe och frukostfralla med rökt kalkon
och färskost
Färskpressad apelsinjuice
Yoghurt med honung och granola

Förmiddagsfika
Stora paketet
Kaffe och frukostfralla med rökt kalkon
och färskost
Färskpressad råjuice
Yoghurt med honung och granola
Fruktsallad
Croissant med marmelad

Fralla med rökt kalkon och färskost
Färsk frukt
Godis
Bubbelvatten

Må bra paketet
Energizer – Citron, honung & chillishot
Fruktsallad med mynta
Rödbetssmoothie
Kaffe och te
Rågbrödsfralla med avocadoröra, kalkon
och färska groddar

Bakverk
Färsk frukt
Bubbelvatten
Energizer

Eftermiddagsfika

Afterworkvagn
Bubbelvatten
Årets must från Värmdö musteri
Lätta tapas x 3
Rotfruktschips med örtdipp

Minimum 10 personer per beställning

Julsmaker hos er eller hos oss
Julfrukost

Canapéer

Tillval

En härligt god smörgås med griljerad
julskinka, juledamer och hemgjord senap.

Skagen med pepparrot och dill
Rökt ankbröst med fikonmarmelad
Dillgravad strömming med löjrom
Matjessill i tunnbröd med gräslök
och gräddfil
Kallrökt lax med örtkräm och räkor
Enbärsgravad laxtartar med dill- och
senapssås

Kaffe/Te och chokladbit
Alkoholfri glögg från Värmdö musteri
Varm äppelmust med kanel
Glöggen och musten serveras med
pepparkakor

Julwraps
Köttbullar med rödbetssallad
Kallrökt lax med ägg, räkor och
pepparrotkräm
Griljerad julskinka med senap
och rödbetssalsa

Jultallrikar

Varm jultallrik

Kall jultallrik

Inlagd sill
Västerbottenspaj
Varmrökt lax
Köttbullar med rödbetssallad
Janssons frestelse
Kavring med ägg, potatis, dill och gräslök
Julskinka med senap
Vörtbröd och smör

Inlagd sill
Västerbottenspaj
Varmrökt lax
Kavring med ägg, potatis, dill och gräslök
Julskinka med senap
Vörtbröd och smör

Minimum 20 personer per beställning

Prislista

Samtliga priser är exklusive moms

Har du särskilda önskemål så hör gärna av dig.
Vi skräddarsyr gärna menyer efter förfrågan!

I ljusgården
Buffé 1 - 335kr
Buffé 2 - 425kr
Buffé 3 - 555kr
Tilltugg 45kr styck
Matiga wraps 65kr
Skogens tallrik 195kr
Havets tallrik 225kr
Grön tallrik 245kr
Våra sötsaker 85kr

Middag i Pocket
Meny 1 – 487kr
Meny 2 - 505kr
Meny 3 – 549kr
Henriot Brut Souverain, Frankrike 600kr
Det lilla dryckespaketet 316kr
Det stora dryckespaketet 492kr

Levererat direkt till kontoret &
take away
Kalla rätter på ett bräde 195kr
Våra sallader 125kr
Dagens sallad 79kr
Matiga wraps 65kr
Lilla frukostpaketet 55kr
Mellan frukostpaketet 120kr
Stora frukostpaketet 180kr
Må bra frukostpaketet 185kr
Förmiddagsfika 110kr
Eftermiddagsfika 110kr
Afterworkvagn 210kr
Snacks 30kr
Val av sås 15kr
Bullar (kanel, kardemumma, vanilj) 23kr
Saffransbullar 28kr
Bakverk 8-22kr
Tårta 6-bitar 325kr
Tårta 10-bitar 450kr
Tårta 15-bitar 565kr

Jul på Society
Julfrukost 50kr
Julwraps 110kr
Canapéer 45kr/styck
Varm jultallrik 325kr
Kall jultallrik 245kr

Dryck
Alkoholhaltiga drycker kan enbart
serveras i Ljusgården eller i Pocket
Arenastaden, Tillståndet tillåter ej leverans
upp till kontoret eller till ytor utanför
serveringstillståndets uppmätta ytor.
Bubbel och vin, 90kr glaset
eller 405kr flaskan
Öl och cider i flaska 59kr
Alkoholfria alternativ från 30kr
Kaffe/te 25kr
Kaffe/te och chokladbit 55kr
Alkoholfri glögg & varm äppelmust med
pepparkaka 45kr
Rödvinsglögg och pepparkakor 55kr
Julöl 65kr
Snaps, 5cl, 95kr

