
 

 

 
 
 

Catering Volvo Cars Torslanda 
 
 

För fler förslag eller frågor, kontakta oss på catering.hojden@nordrest.se 
eller 0730-628 129. Om någon i sällskapet önskar specialkost så ordnar vi 
naturligtvis det. Samtliga priser är exclusive moms. 

 
Kontakta oss för offert 

 
   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

Kaffe/te EKO- och Rättvisemärkt | 20 kr 

Juice i glas EKO | 15 kr  

Hemmagjord smoothie | 25 kr 
Blekselleri/spenat   , Hallon/ingefära   , Hallon/vanilj, Mango/citron/vanilj  
Svenskt mineralvatten (Ramlösa) 50 cl pet | 23 kr  

Läsk/lättöl 33 cl burk | 17 kr 
Blandade sorter 

  
 
 
 
 

 
 

Bulle | 23 kr 
Kanel, Vanilj, Kardemumma eller Blåbär 
Wienerbröd | 22 kr  

Chokladbiskvi | 23 kr  

Cookie blandade sorter | 23 kr  

Rawfoodboll | 25 kr 

Chokladboll med pärlsocker | 18 kr  

Kladdkaka portion | 30 kr 

Längder (ca 8 pers) | 60 kr Kanel, 
Kardemumma, Blåbär/vanilj eller 
Äpple/vanilj 

Muffins | 25 kr 
Blåbär, äpple/kanel, citron, choklad (vi blandar samtliga 
sorter vid beställning) 

Mjuka kakor | 25 kr 
Morotskaka Mockaruta 
Toscakaka 
Brownie Swirl Fudge 
Brownie 
Hallon/vaniljkaka

= Växtbaserad = innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten) = Innehåller inte laktos 

= Växtbaserad = innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten) = Innehåller inte laktos 



 

 

 
 

 
 

 
 

Moussetårta | 35 kr/ bit  
 

Frukttårta | 35 kr/ bit 
Sockerkaksbotten, grädde, bär  

 

Prinsesstårta | 35 kr/bit 
En klassiker med vaniljcrème, sylt och marsipantäcke 

 
Schwarzwaldtårta | 35 kr/ bit  
Marängbotten med hasselnötter, grädde och choklad 

 

 
 
 

 
   Frukt | 9 kr / person 
    
   Fruktsallad | 27 kr 
 
   Skuren frukt | 24 kr 
 
   Chokladgodisbitar inslagna | 6 kr/person 



 

 

 

 
 

 
 

Halv fralla | 25 kr 
Med grönsaker på ljust eller mörkt surdegsbröd 

Ost | ägg & kaviar | ost & skinka | salami | kalkon & färskost 

Halv fralla | 25 kr 
Med grönsaker på ljust bröd eller mörkt surdegsbröd 

Växtbaserad ost eller bönkräm 

Hel fralla | 29 kr 
Med grönsaker på ljust eller mörkt surdegsbröd 

Ost | ägg & kaviar | ost & skinka | salami | kalkon & färskost 

Hel fralla | 29 kr 
Med grönsaker på ljust bröd eller mörkt bröd 

Växtbaserad ost eller bönkräm 

Smörgås på danskt rågbröd | 28 kr 
Med sallad & grönsaker 

Ost | ägg & kaviar | ost & skinka | salami | kalkon & färskost 

Fralla EKO | 29 kr 
Med grönsaker  på fullkornsbröd Ost eller 
kalkon  

Sandwichcroissant | 32 kr Med 

färskost, fikonmarmelad & brie 

 
LUNCHWRAPS | 59 kr 

I alla wraps ingår sallad & färska grönsaker 

- Caesar med kyckling, bulgur, grana padano och soltorkad tomat 

- Kyckling- & fetaost med avokado 

- Vit bönkräm med kapris lök och blomkål med dill  

- Grillad zucchini & aubergine med bönkräm, citron & ugnsbakade tomater  

- Laxröra med dill & picklad lök  

- Tonfiskröra med Srirachamajonnäs, hackat ägg & picklad rödlök 
 

 

= Växtbaserad = innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten) = Innehåller inte laktos 



 

 

 
 
 

LUNCHBAGUETTER | 52 kr 
Bakade på surdeg. Färska grönsaker & sallad ingår i alla baguetter 

- Rostbiff med syrad kål, karamelliserad lök, senapskräm & gruyère 

- Svensk kycklingfilé med Srirachamajonnäs & picklad rödlök  

- Brie och salami med paprika & ruccola 

- Laxröra med smak av dill & citron  

- Tonfiskröra med hackat ägg & fröblandning  

- Ost- och/eller skinka 

- Mozzarella med örtfärskost, basilika & tomat 

- Rödbetshummus med rostad kål och blomkål med smak av dill  

- Kycklingröra med mango chutney  
 
 
 
 

 

 
SMÖRGÅSTÅRTOR | 89kr/ bit  
 
-  Röra på rökt skinka & äpple, västerbottenkräm toppad med örtsalami och lufttorkad skinka 

- Skagenröra toppad med rökt lax och räkor 

- Vit bönkräm och rödbetshummus toppad med färsk timjan, zucchini, betor och grönt  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

SALLADER inkl. smör & bröd 99 kr 

• Caesarsallad med kyckling, bacon, caesardressing, parmesan & krutonger  

• Räksallad med quinoa, rättika, broccoli, picklad morot     

• Pastasallad med Prosciutto, ädelost, päron & fikondressing 

• Morotsbollar med rödbetshummus & rostad blomkål med smak av dill  

• Chêvresallad med rostade betor, honung- & lingonvinägrett toppad med valnötter 

 

 
KALLA LUNCHLÅDOR inkl. smör & bröd 105 kr 

• Rödbetsbiff med israelisk cous cous, rostad aubergine & myntayoghurt  

• Mezelåda med kryddig svensk kycklingfilé, örtmarinerade kronärtskockshjärtan, röd linsröra med tomat & 

purjolök, kalamata oliver, ajvar    

• Mezelåda med falafel, örtmarinerade kronärtskockshjärtan, röd linsröra med tomat- och purjolök, kalamata oliver 

och ajvar  

• Kycklingfilé med misodressad glasnudelsallad & kokosdressing  

• Ugnsbakad laxfilé med honungsrostade rotfrukter, sojadressing & panko-citronströssel  
 
 
 
 
BOWLS ink smör och bröd 120 kr 

 Bowl med råmarinerad lax eller räkor, sallad, svart ris,  inlagd ingefära, sojabönor, böngroddar, mango, 
salladslök, koriander, picklad rödkål, inlagd morot 

 
 
 

 
 
 
 
 

Säg till oss om ni även önskar glutenfritt bröd till er sallad eller låda! 
 
 

= Växtbaserad = innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten) = Innehåller inte laktos 



 

 

 

 

 
 

KANAPÉER | 45 kr  
 
  -  Feta & vattenmelon med Breasola   

- Löjrom med dillfraiche & rödlök 

- Rulle med rökt lax, keso och ruccola 

- Vit bönkräm med semitorkad tomat på crostini  
-  Laxröra på danskt rågbröd 

- Rödbetsgravad lax med citroncreme på blini 

- Räkceviche med mango, chili, lime & koriander    
 

 
 

TRE RÄTTERS MENYER  
 
Meny 1 – 420 kr 

- Oxfilétartar med tryffel, vaktelägg, picklad lök, prästostkräm och krispig potatis 

- Rimmad torsk med Romanesco, champagnesås, potatis-jordärtskocksmos och liten crudité sallad 

- Chokladganache med havtorn, halloncoulis och kanderade hasselnötter 
 
 
Meny 2 – 395 kr 

- Hummersoppa med sauterad hummer och krispig purjolök 

- Lammfilé med kålkompott, morotspuré, glacerad lök, potatisterinne och lammsky 

- Cocosmousse med passionsfrukt, lime och grillad ananas 
 
 
Meny 3 – 335 kr 

- Bakad selleri & pumpa, syltad enokisvamp, rostat matvete och tryffel & ramslöksvinaigrette 

- Rostad blomkål med soya och yuzusås, blandade betor och örtpicklad pak choi 

- Blåbärs & yoghurt pannacotta med vilda bär 

= Växtbaserad = innehåller inte gluten (kan finnas spår av gluten) = Innehåller inte laktos 



 

 

 
 

 
 

ALLERGIKOST | 
Har du frågor om allergener i vår mat, hör av dig till oss 0730–628 129. I denna meny hittar du dom mest 
efterfrågade allergener men vi tillgodoser dom flesta allergier som ska anges i beställningen. Observera att vi inte 
har ett allergikök och kan aldrig garantera att det inte finns spår av samtliga allergener i våra produkter. 

BETALNINGSVILLKOR | 
Betalning sker med kort eller mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår vid 
försenad betalning. 

BOKNING | 
Bokning och beställning görs via mejl catering.hojden@nordrest.se   Vi vill ha din beställning senast tre 
arbetsdagar före leverans. Vid större evenemang behöver vi en förfrågan senast en månad före eventet. 

PERSONAL | 
Vi kan stå till tjänst med professionell serveringspersonal på plats hos er. Serveringspersonal/barpersonal | 370 
kr/h | Kock/kallskänka 370 kr | Minimidebitering 4 timmar. Efter kl. 20.00 samt helger 470 kr/h. Personalen är 
olycksfallsförsäkrad. 

ÄNDRING OCH AVBOKNING | 
Där inte Ramavtal reglerar ändring och avbokning så tillämpar vi branschorganisationen Visitas villkor för 
sällskapsarrangemang: 
”Om antalet deltagare minskar med mer än 10 % eller att det avbokas helt, senare än 2 dagar 
innan arrangemanget skall äga rum, skall beställaren, för minskningen av antalet deltagare därutöver, ersätta 
företaget (NORDREST) med 75 % av värdet på beställningen” Se vidare www.visita.se. 

LEVERANS | 
Vardagar helgfri mån-fre kl. 8.00 – 16.30 250 sek. 
Kvällstid efter 16.30 helgfri vardag 750 sek. Helger 2000 sek. 
Vill ni kan ni även hämta och lämna allting själva på Restaurang Höjden kostnadsfritt. 

REKLAMATION | 

Reklamation samt anmärkning på fakturan skall komma Högskolerestauranger tillhanda senast 30 dagar efter 
leverans. 

VI RESERVERAR OSS FÖR EV. FELTRYCK I DENNA MENY.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Minsta antal vid beställning: 15 personer 

 
SKANDINAVISKA SMAKER | 295 kr 
Rimmad torsk med hollandaisesås 
Helstekt kalkonbröst från Ingelsta med dragonkräm & äpple  
Laxtårta på kallrökt lax med pepparrot och gräslök 
Citron- och honungsbakad kål med grönsparris och rostad fröblandning  
Paj på lagrad svensk ost med vårlöksröra 
Potatissallad med dill- och Västerbottenpesto 
Blandsallad och dressing 
Nybakat bröd och smör 

 
 

ASIATISK SMAKER |  
Pepparrubbad kalvytterfilé med sous videbakad purjolök  
Helstekt lax med gotländskt chorizoströssel och picklad fänkål 
Chilikryddade majsfritters med avokado och lime 
Friterade tryffelpotatischips med misomajonnäs 
Grönkålssallad med strimlad morot och svarta bönor 
Vattenmelonsallad med ingefära och agavesirap  
Blandsallad och dressing 
Nybakat bröd och smör 

 
 

SMAKER FRÅN MEDELHAVET | 275 kr 
Örtmarinerad kycklingfilé med grillad citron 
Grillad aubergine och zucchini med halloumi & oliver  
Bulgursallad med soltorkade tomater och örter  
Mozzarella och semitorkade tomater med basilika  
Chêvrepaj med honung, ruccola och rostade pinjenötter  
Prosciutto och melonsticks 
Avokadokräm  
Gazpachoröra  
Blandsallad och dressing 
Focaccia och tapenade 



 

 

 
 
 
 
 
ITALIENSKA SMAKER | 295 kr 
BBQ-kryddade chicken drumsticks med mango och jalapeño  
Kallskuren kalvytterfilé med chipotlemajonnäs 
Örtmarinerad lax med dill- och citronsås Broccoli- och ädelostpaj 
Vaxbönor med chili- och vitlöksvinägrett 
Potatissallad med soltorkade tomater, rosmarin och parmacrisp  
Marinerade kronärtskockor med babyspenat och cocktailtomat  
Grönsallad och dressing 
Nybakat bröd & smör 
 
 
 
TRÄDGÅRDS BUFFÉ | 275 kr  
Falafelbiff 
Soja- och sesammarinerad tofu med strimlad romansallad, avokado och böngroddar  
Tomatsoppa med miso 
Matvetesallad med sparris, fänkål och paprikarostade kikärter Mango- och rödkålssallad med tahinidressing 
Tomatsalsa på färsk tomat med persilja och salladslök Vitlökssås 
Avokado- och bönkräm Libanesiskt tunnbr 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

ALLERGIKOST | 
Har du frågor om allergener i vår mat, hör av dig till oss 0730-628 129. I denna meny hittar du dom mest 
efterfrågade allergener men vi tillgodoser dom flesta allergier som ska anges i beställningen. Observera att vi inte 
har ett allergikök och kan aldrig garantera att det inte finns spår av samtliga allergener i våra produkter. 

BETALNINGSVILLKOR | 
Betalning sker med kort eller  mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår vid 
försenad betalning. 

BOKNING | 
Bokning och beställning görs via mail catering.hojden@nordrest.se   Vi vill ha din beställning senast tre 
arbetsdagar före leverans. Vid större evenemang behöver vi en förfrågan senast en månad före eventet. 

PERSONAL | 
Vi kan stå till tjänst med professionell serveringspersonal på plats hos er. Serveringspersonal/barpersonal | 370 
kr/h | Kock/kallskänka 370 kr | Minimidebitering 4 timmar. Efter kl. 20.00 samt helger 470 kr/h. Personalen är 
olycksfallsförsäkrad. 

ÄNDRING OCH AVBOKNING | 
Där inte Ramavtal reglerar ändring och avbokning så tillämpar vi branschorganisationen Visitas villkor för 
sällskapsarrangemang: 
”Om antalet deltagare minskar med mer än 10 % eller att det avbokas helt, senare än 2 dagar 
innan arrangemanget skall äga rum, skall beställaren, för minskningen av antalet deltagare därutöver, ersätta 
företaget (NORDREST) med 75 % av värdet på beställningen” Se vidare www.visita.se. 

LEVERANS | 
Vardagar helgfri mån-fre kl. 8.00 – 16.30 250 sek. 
Kvällstid efter 16.30 helgfri vardag 750 sek. Helger 2000 sek. 
Vill ni kan ni även hämta och lämna allting själva på Restaurang Höjden kostnadsfritt. 

REKLAMATION | 

Reklamation samt anmärkning på fakturan skall komma Högskolerestauranger tillhanda senast 30 dagar efter 
leverans. 

VI RESERVERAR OSS FÖR EV. FELTRYCK I DENNA MENY.



 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 



 

 



 

 

 


