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Fyrirtækja matseðill   19 – 25 Oktober Sent/sótt 

Kvöldverður afhendur kl 17-18 
Með hverri máltið fylgir súpa dagsins /ávöxtur eða kökubiti dagsins 

Meðlæti er salat, grænmeti, kartöflur og eða hrísgrjón  

Muna að panta með soho excel forminu eða af heimasíðunni  fyrir kl 8;30 hádegi og 15;00 kvöld  

Verð per mann aðalréttur og val á milli súpu/ köku/ ávaxtabox  kr 2190,- 

 
Mánudagur 19 Okt     Aspassúpa   / Banana cake with caramel fudge  / Ávaxtabox   

Kjöt Kalkúna bringa með hvítlauks rosemarine sósu, kartöflum og grænmeti   

Fiskur Heitreyktur lax, með kryddjurtarsósu, kartöflum og grænmeti  

Grænmeti Wok steikt grænmeti, með núðlum, engifer og soja   

   

Þriðjudagur 20 Okt    Blómkálssúpa  / Gulrótarkaka / Ávaxtabox   

Kjöt  Lambapottréttur í paprikusósu með kartöflumousse og grænum baunum  

Fiskur  Eggsteiktur Þorskur með marinera sósu, parmesan og pasta  

Grænmeti Pastaréttur í marinera sósu með grænmeti og parmesan  

 

Miðvikudagur 21 Okt     Blómkálssúpa   / Skúffukaka/ Ávaxtabox  

Kjöt Grísa snitzel með sítrónu og kryddjurtarsmjöri, rauðkáli, grænum og smælki  

Fiskur  Eggsteiktur Þorskur með marinera sósu, parmesan og pasta  

Grænmeti Pastaréttur í marinera sósu með grænmeti og parmesan  

 

Fimmtudagur 22 Okt  Spergilkál súpa  / Toffee kaka / ávaxtabox   

Kjöt Hægeldað lamb með piparsósu, rótargrænmeti, og papriku kartöflum 

Fiskur Steiktur þorskur í raspi með remoulaði, og kartöflum  

Grænmeti  Hnetusteiks borgari, með lárperu, salsa, salati og frönskum  

   

Föstudagur 23 Okt     Spergilkál súpa  / Gulrótar kaka /ávaxtabox   

Kjöt  Spaghetti Bolognaise með hvítlauksbrauði og parmesan  

Fiskur Steiktur Karfi Nicoise með kartöflum  

Grænmeti  Hnetusteiks borgari, með lárperu, salsa, grænmeti og frönskum  

 

Laugardagur 24 Okt    Sveppa súpa    / Hafrakaka  /ávaxta box  

Kjöt  Kjúklingabringa með piparsósu, rótargrænmeti og grænmeti  

Fiskur Steiktur Karfi Nicoise með kartöflum  

Grænmeti  Spaghetti með grænmeti, grænu pestó og hvítlauksbrauði   

 

Sunnudagur 25 Okt    Aspassúpa   / Toffee kaka /ávaxta box  

Kjöt Heilsteikt kryddjurtamarinerað lambalæri með Bérnaise, grænmeti og 

kartöflum 

Fiskur  Djúpsteiktar rækjur með sætri chili sósu og hrísgrjónum  

Grænmeti  Vorrúllur með sætri chili sósu og hrísgrjónum  
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Auka réttir alla daga og á kvöldin 

Muna að panta með soho excel forminu eða af heimasíðunni  fyrir kl 8;30 hádegi og 15;00 kvöld  

Innifalið að velja eitt af eftirfarandi:  Súpa/ kaka eða ávaxtabox  kr 2190,- 

 

 

     

Fastur matseðill 
 

Cesar salat  Garðsalat, brauðteningar, sólþurrkaðir tómatar, ristuð fræ, 

parmesan ostur, Cesar dressing og kjúklingur  

   

Soho salat  Garðsalat, korn tortilla, maukaður sólþurrkaðir tómatar, ristuð 

fræ, rauðbeðu soðið bygg, djúspteiktar sætar kartöflur, 

kjúklingur, miðausturlanda dressing og piparrótarssósa   

 

Pulled Pork í ciabatta brauði með bacon, piklis, lauk , Franskar 

Soho Burger 150 g grillaður grófhakkaður, með osti og frönskum 

Burrito  Kjúklinga burrito með chips, salsa og sýrðum rjóma 

Vængir  Hot-BBQ Kjúklinga vængir með frönskum og cesar ídífu  

 
Pöntun verður að vera komin inn fyrir kl 8,30 alla morgna  

 

 

 

 Matseðilinn má nálgast á soho.is  

Nýr matseðill kemur inn um helgar fyrir næstu vikuna. 

 


