BJUD PÅ
SMAKER
FRÅN
VÄRLDEN
k

MAJO CATERING ÄR NYHETEN MED
SAMMA GODA SMAKER OCH HÖGA KVALITET
PÅ MATEN SOM DU ÄR VAN VID HOS
MAJO BAR & RESTAURANG.
Med influenser från världen lagar vi all mat från grunden på vår
restaurang i Trollhättan. Den lagade maten, stans skönaste bar och
den härliga stämningen tar vi med till festen på ditt kontor eller
i ditt hem. Oavsett plats är det självklart för oss att ni ska känna
samma kärlek och gemenskap kring matbordet som ni alltid gjort i
vår restaurang.
Det handlar inte om vem som äter vad,
utan vad vi äter tillsammans.
Njut av god mat lagad från grunden och av högsta kvalitet.
Ni behöver vara minst 20 personer.
k

MENYFÖRSLAG
Se våra förslag på rustika menyer att dela, äta och njuta
av tillsammans. Självklart skapar vi även menyer efter
dina egna önskemål.

SPANSK
TUNNSKUREN
CECINA DE LEON

TORTILLACHIPS

med PICO DE GALiO

SPANSKA KORVAR

Variation på spanska korvar

Rökt & lufttorkat nötkött
från Norra Spanien

QUESADILLA

GRILLAD ENDIVESALLAD

BATATAS

PIMENTOS DE PADRON

Saltrostad potatis

Stekta i sesam & soja

MOJO ROJO & AIOLI

BBQ FLÄSKSIDA

med Pancetta & melon

245:-

per person inkl. moms

ITALIENSK
CROSTINI

VARM RISONISALLAD

med kronärtskockspuré,
tapenade & pesto

GRÖNSAKER

med zucchini, tomat &
knipplök

MELON

Grillade & marinerade

Olika sorters melon i bitar

MARINERADE OLIVER

SURDEGSBRÖD
med tapenade

SALLAD CAPRESE

Tomat, mozzarella &
färsk basilika

CHARK

ITALIENSKA OSTAR

Tallegio och Parmesan med
tomat-& vaniljmarmelad

VINAIGRETTE

Fänkålssalami,
Salami Ventricina & Prosciutto

245:-

per person inkl. moms

MAJOS VAL
CHARK

BATATAS

Variation på olika
sorters charkuterier

Saltrostad potatis

GETOST & BETOR

GRILLAD KYCKLING

Getost med bakade betor

med chili

MARINERADE OLIVER

CHAMPINJONER

MELONSALLAD

SURDEGSBRÖD

MANCHEGO

AIOLI & TRYFFELMAJO

i vitlök

med två sorters melon
med marmelad

LAXSASHIMI

med blomkål & tryffel

225:-

per person inkl. moms

GRILL
HELGRILLAD KARRÉ

SALLAD

alternativt

KYCKLING

Grönsallad, gurka, tomat,
lök & majs

ROSTAD POTATIS

OLIVER

med timjan & rosmarin

FETAOST MED BASILIKA

GRILLADE GRÖNSAKER

BAGUETTER

PASTASALLAD

VITLÖKSDRESSING &
CHILIMAJO

med soltorkade tomater

BULGURSALLAD

med basilika & parmesan

195:-

per person inkl. moms

DESSERT
ROSTAD VIT CHOKLADMOUSSE MED PISTAGE
alternativt

PANNACOTTA

49:-

per person inkl. moms

MAJO BAR & RESTAURANG
har sedan 2011 haft som idé att fylla bordet med mat och
dryck som delas och äts tillsammans. Idén stämmer väl överens
med känslan vi vill skapa kring matbordet, där kärleken och
gemenskapen står i centrum.
För oss är det en självklarhet att
all mat vi serverar lagas från grunden av råvaror
som håller hög kvalitet.

MAJOBAR.SE
0520-145 88
DAVID@MAJOBAR.SE
POLHEMSGATAN 6 • TROLLHÄTTAN

