
 

Page | 1 Erfidrykkja 2022.docx    07 Nov. 21 
 

 
Erfidrykkja frá Soho Catering  2022  
 

Tilboð no 1   

Gamaldags rjómaterta með sultu og blönduðum ávöxtum  

Drauma terta (brúnn marengs og súkkulaðikrem getur verið með peru)  

Súkkulaði kaka   

Flatkökur með hangikjöti  

Brauðterta með rækjusalati  

Heitur brauðréttur með skinku og aspas  

Kleinur – Hjónbandssælu bitar með eplum og  kokostoppar   kr 2.079,-  

        Afsláttur (-7% 70-100  -10% +100) 

 

Tilboð no 2 

Drauma og Snickers terta  

Flatkökur með hangikjöti 

Heitur eplaréttur með rjóma  

Kleinur og hafrakaka með eplum  

Ávaxtabakki          kr 1890,- 

        Afsláttur (-7% 70-100  -10% +100) 

 

Tilboð no 3 “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 1550,- 

        Afsláttur (-7% 70-100  -10% +100) 

 

Þjónusta; uppstilling og frágangur  frá 45.500 – 90.000 miðað við unna tíma 

Kerti, gos, kaffi, servéttur kr 490,- pr mann 

Dúkar kr 1200  pr stk   
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Súpa miðað við 0,5 L, miðað við að eingöngu súpa er í boði 

 
Súpu veisla / bara súpa og brauð    kr 1200 - 2290 
Súpa með mat         kr 950 
Hefðbundnar veloute súpur ( uppbakaðar)  
Aspas – sveppa – blómkáls – tómat – Grænmetis    kr 1200  
Mauksúpur ( grænmeti, kartöflur, hrísgrjón til að þykkja )  
Blaðlauks og kartöflusúpa með baconi      kr 1200   
Ítölsk tómatsúpa         kr 1200 
Sjávarréttarsúpa með karrí og koníaki      kr 1650 
Humarsúpa          kr 1790  

Afsláttur (-7% 70-100  -10% +100) 

   
 
Matarmiklar kjötsúpur Eingöngu sem aðalréttur  

1. Indversk kjúklingasúpa með hrúgu af grænmeti kartöflum,  
karrí og lemmongrass      Kr 1900   

2. Mexikósk kjúklingasúpa með grænmeti,     kr 1900    
Með chips, sýrðum og rifnum osti      kr  300  

3. Lamba goullas súpa / bætt með rjóma     kr 1900  
4. Lamba kjötsúpa        kr 1900  
5. Sjávarréttarsúpa með karrí og koníaki     kr 2200 
6. Humarsúpa         kr 2290 

Afsláttur (-7% 70-100  -10% +100) 
 

Stakar tertur 12-16 manna  

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 

 

 

 

 

 

 

 


