Súpuveisla miðað við 0,5L pr mann
Venjulega dugar 3-4 dl pr mann, ef þið eruð sjáf með eithvað ma panta fyrir aðeins færri

Lágmarkspöntun 10L ( hægt að fá afhent degi áður )
Framreiddar með 3 tegundum af heimabökuðu brauði rauðu pestó og smjöri
( ef ekki brauð og pestó þá – 200 kr pr mann)
Súpupottar fylgja með meðan byrgðir endast , takmarkað magn til
Hefðbundnar veloute súpur ( uppbakaðar) pr 0,5L
Aspas – sveppa – blómkáls – tómat – Grænmetis

kr 750 pr 0,5L

Mauksúpur ( grænmeti, kartöflur, hrísgrjón til að þykkja )
bættar með rjóma
Blaðlauks og kartöflusúpa með baconi

kr 850 pr 0,5L

Ítölsk tómatsúpa

kr 850 pr 0,5L

Matarmiklar kjötsúpur pr 0,5L
1. Indversk kjúklingasúpa með hrúgu af grænmeti kartöflum,
karrí og lemmongrass
Kr 1500 pr 0,5L
2. Mexikósk kjúklingasúpa með grænmeti,
kr 1500 pr 0,5L
Með chips, sýrðum og rifnum osti
kr 300 pr mann
3. Lamba goullas súpa / bætt með rjóma
kr 1500 pr 0,5L
4. Lamba kjötsúpa
kr 1500 pr 0,5L

5. Sjávarréttarsúpa með karrí og koníaki
6. Humarsúpa

kr 1650 pr 0,5L
kr 1790 pr 0,5L

Staðfestingargjald 25%
Öll verð án þjónustu og sal.. ath, er með borðbúnað fyrir veisluna, má skila
óhreinum til baka.. +150kr ( takmarkað til ) ef þú pantar veisluna hjá mér
orn@soho.is
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Annað meðlæti og stakar tertur
Stakar tertur 12 manna

kr 4,500

Konfekt – Bayles- Drauma- snickers
Fermingarterta 40 manna
( dugar fyrir 60-80)
kr 18,000,Þakin með súkkulað eða brúðarmassa ( hvít )
Getur einnig verið þakin tertu geli ( eins og ostaterta „ódýrari“ ) kr 15,000
1. Döðlubotn, Súkkulaði mousse svampbotn brúðarmassi
2. Döðlubotn Passion og súkkulaði mousse ( bavarian) ,svampbotn brúðarmassi
3. Döðlubotn Nougga og bayles mousse, svampbotn , brúðarmassi
Passion og súkkulaði mousse með perum / þakin hlaupi

kr 16,000,-

Ístertur
Eins og fermingatertur , klæddar brúðamassa og skreyttar
kr 18,000,Bragð ; td
Súkkulað, konfekt , dime, orios og kökudeig, m&m svo eitthvað sé nefnt

Brauð og meðlæti ( allt heimalgað )
Heimabakað súrdeigsbrauð 8-900g (deig vikt) (fyrir 15 gesti)




kr 750 pr st

Með sólþurkuðum tómötum,
Grófkorna með apríkósum, rúsínum og fræjum,
Hvítt ítalskt

Grænt og rautt Pesto 480-500g
Sósur pr Líter (lágmark 1,L)
Rjómasósu villisveppa , pipar , sveppa
Dökkar , villisveppa madeira, rauðvíns, Chateubriande
Bérnaise

kr 1,700,-

Karföflu gratin ( tilbúið í ofninn )
pr kg
Sætar kartöflur ( country style , tilb í ofninn ) pr kg

kr 1200,kr 1200,-

kr 2,500,kr 2,500,kr 2,500
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