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Erfidrykkja frá Soho Catering  2021 
Tillögur að veitingum verð pr mann miðast við 90 gesti og fleirri   
 

Tilboð no 1 “á gamla mátann”  

 

Gamaldags rjómaterta með sultu og blönduðum ávöxtum  

Drauma terta ( brúnn marengs og súkkulaðikrem)  

Súkkulaði kaka   

Flatkökur með hangikjöti  

Brauðterta með rækjusalati  

Heitur brauðréttur með skinku og aspas  

2 tegundir af tapassnittum  

Kleinur – Hjónbandssælu bitar með eplum og  kokostoppar  kr 1890,- 

 

Tilboð no 2 

Drauma terta  og Snickers terta  

Ostaterta með berjum  

2 tegundir af tapassnittum  

Heitur eplaréttur með rjóma  

Heitur pastaréttur með pepperoni, sólþurkuðum tómat og pesto 

Ferskur ávaxtabakki      kr 1890,- 

 

Tilboð no 3 “frekar einfalt” 

Gamaldags rjómaterta  

Snickers terta 

Flatkökur með Hangikjöti  

Kleinur og hjónabandssælu bitar  

Heitur brauðréttur með skínku og aspas   kr 1490,- 

 

 

Þjónusta , uppstilling og frágangur kr 450,- pr mann  en þó alldrei lægra en 35,000,- 

Kerti, gos, kaffi, servéttur kr 390,- pr mann 

Dúkar kr 950 pr stk   
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Tilboð no 4 “látlaust og gott” tilvalið fyrir standandi 

Flatkökur með hangikjöti 

Blandaðir sætir bitar og kökur;  Kleinur ,Kokostoppar ,súkkulaði köku bitar, gulrótarköku 

bitar, hafrakaka með eplum 

Ávaxta bakki          kr 1450,- 

 

 

Tilboð no 5 “ hádegisverður” 

Goullas súpa      kr 1690  

Kjötsúpa      kr 1690 

Sjávarréttarsúpa bætt með karri   kr 1690 

Humarsúpa      kr 1890 

Kjúklingasúpa      kr 1690 

Sveppa / aspas / blómkáls súpa   kr 950 

Kartöflumauk súpa með blaðlauk og bacon  kr 890 

Heimabakað brauð , pesto og smjör fylgir með öllum súpum.. 

 

Þjónusta , uppstilling og frágangur kr 450,- pr mann  en þó alldrei lægra en 35,000,- 

Kerti, gos, kaffi, servéttur kr 390,- pr mann 

Dúkar kr 950 pr stk   

 

Stakar tertur 12-16manna  

Snickers / drauma eða rjómaterta   kr 5500 

Gulrótarkaka      kr 3500 

Ostaterta með sítrónu og berjum   kr 3900 

Stórar tertur 30 manna  

Rjómaterta      kr 13.000 með marsipani + 3000,- 

Passion og súkkulaði    kr 18.000 

Súkkulaði mousse     kr 18,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


