
VI FIXAR
FESTEN

Cateringmeny



Smörgåstårtor
Antal personer Räkor Ost/skinka Vegetarisk Vegansk

5  340 kr 325 kr 340 kr 340 kr
8 470 kr 440 kr 470 kr 470 kr

12 625 kr 615 kr 625 kr 625 kr
17 745 kr 730 kr 745 kr 745 kr

Smörgåsar & sallader
Vi erbjuder ett stort utbud av smörgåsar och sallader

Smörgåsar
Räksmörgås, baguett, fralla, köttbullesmörgås,  
ciabatta med brie och salami och mycket mer

Sallader 
Räksallad, kycklingsallad, halloumisallad 

OM OSS
Vi är finspångarnas lokala restaurang  

och bageri som erbjuder dig allt du behöver  
för en lyckad fest eller middag. Oavsett  

om ni är hemma eller på plats i vår  
restaurang så fixar vi festen!

STORT UTBUD – EFTER DINA ÖNSKEMÅL
Hos oss kan du beställa bufféer med både varma och kalla rätter.  

Vi har även serveringstillstånd och kan erbjuda de drycker du önskar  
till maten när du bokar en tillställning i vår restaurang. Coops egna  

bageri erbjuder allt från tårtor och bakelser till smörgåsar och sallader.  
Har du speciella önskemål är du välkommen att höra av dig – vi löser det!

LOKALT OCH KLIMATSMART! 
Förutom att vi står för matglädje, är hållbarhet alltid i fokus för  

oss på Coop. Vår restaurang har ett tätt samarbete med alla våra  
Coopbutiker i Finspång och tillagar alltid rätter utifrån vad dagen har 

att erbjuda. Vi garanterar alltid svenskt kött och färska grönsaker.  
Med samarbetet minskar vi butikernas matsvinn samtidigt  

som vi kan erbjuda de finaste råvarorna till våra kunder. 

HÄR BESTÄLLER DU
Restaurangen  –  010-74 74 615

Café  –  010-74 74 555  
Deli  –  010-74 74 614

Bageri  –  010-74 74 625

Det går också bra att beställa direkt i vårt café eller vår restaurang. 
 Tänk på att beställa i god tid. 

Vi ser fram emot din beställning!
/ Annika med personal



EXOTISK BRICKA 
Rostbiff, kyckling, rökt skinka, 
frukter, två sorters ostar,  
baguette och potatissallad

139 kr/person
Minst 2 personer

TRERÄTTERSMENY
Vi ordnar förrätter, varmrätter  
och desserter enligt önskemål.

Här presenterar vi några exempel.

FÖRRÄTTER
Toast Skagen  

65 kr/person

VARMRÄTTER
Chili- och örtmarinerad fläskfilé med pepparsås alt.  

béarnaisesås, wokade grönsaker, potatisgratäng 

149 kr/person
Ugnsstekt lax med romsås, dillpotatis 

149 kr/person
Parmalindad kyckling fylld med örtcréme,  
sås på soltorkade tomater, potatisgratäng 

149 kr/person

DESSERTER
Kladdkaka med hallonsås och vispgrädde  

35 kr/person
Hallonmousse med chokladcrisp  

35 kr/ person

Brickor

ITALIENSK BRICKA
Parmaskinka, salami,  
breasola, frukter, oliver,  
parmesan och färskost,  
mozzarella/tomatsallad,  
pastasallad och ciabatta

149 kr/person
Minst 2 personer

FESTBUFFÉ 
Välj tre av dessa:  
Rostbiff, barbequemarinerad 
fläskfilé, kyckling eller  
kallrökt lax
För övrigt ingår:
Medelhavspaj, potatissallad,  
potatisgratäng, två sorters ostar,
bröd, sallad och vitlöksdressing 

199 kr/person
Minst 5 personer



TÅRTOR OCH  
FIKABRÖD

Coop Bageris duktiga bagare och konditorer 
kan göra det mesta du önskar. 

VÅRA TÅRTOR
Jordgubb, Carl-Gustav, Citronella, Gräddtårta,  

Krämfrukt, Operatårta, Pärontryffel, Prinsesstårta,  
Rysk banantårta, Schwarzwald, Östgötatårta

Antal bitar Pris 

8  215 kr
10 265 kr

12 315 kr
14 365 kr
20 465 kr

Längder
Antal bitar Napoleon Budapest Prinsess Opera Päron

4-5  119 kr  119 kr  119 kr  119 kr  119 kr

VILL DU BESTÄLLA  
SMÅKAKOR, FÄRSKA  

MACKOR, BISKVIER ELLER  
ANNAT FIKABRÖD?

 
Kontakta oss för priser!

Vi ordnar gärna  
specialtårtor och  
bröllopstårtor!



FRUKOSTBUFFÉ
På vår populära frukostbuffé erbjuder vi lyxiga juicer och fina bakverk 

utöver vårt övriga stora sortiment med både varmt och kallt.

Vardagar kl 8-10 

Pris: 75 kr Medlem 71 kr

LUNCHBUFFÉ
Coop Restaurang serverar lunchbuffé med tre olika  

rätter varje dag samt en vegetarisk rätt.

Vardagar kl 11-14  

Pris: 95 kr Medlem 91 kr 
Hämtlåda: 90 kr Medlem 86 kr

FÖRETAG? SE HIT!

Vi ordnar gärna ert påskbord, julbord eller varför inte  
sommaravslutning! Beställ catering eller välkomna att fira  

på plats hos oss. Kontakta oss för att få offert på 010-747 46 15.  
Hos oss kan ni handla på faktura.

Funderar du på gåvor till din personal? Då vill vi tipsa om våra  
lunchkuponghäften och våra frukostkuponghäften.

Lunchkuponghäfte 10 st: 865 kr
Frukostkuponghäfte 10 st: 670 kr

Ni vet väl om att när ni handlar hos oss går pengarna tillbaka till  
Finspång och oss som bor här. Coop är det mest lokala alternativet  

som ägs av kunderna själva och vi återinvesterar i Finspång. 

Tillsammans är vi  
den goda kraften.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt ändringar av sortiment och pris

TIPS!

Coop Restaurang  • 010-747 46 15 • Skäggebyvägen 27, 612 44 Finspång


