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Matseðill no 1. Forr/aðal/desert 

Sérmatseðill fyrir grænmetisfæði    
  

Forréttir   

• Tigris rækjur með chili, hvítlauk og engifer  

• Heitreyktur sinnepssmurður lax á arabísku cous cous salati  

• Djúpsteiktur humar með chili majo  

• Brouschetta með gröfnu nauti, sinnepssósu og pikluðum svepp 

• Brouschetta með bökuðum tómtat og mozzarella   

• Blandað garðsalat með dressingum 

• Heimabakað blandað brauð með, rauðu pesto og smjöri   

Aðalréttir 

• Salvíu, sinnep og appelsínu marineruð kalkúnabringa   

• Kryddjurtamarinerað hægeldað lambalæri Bérnaise 

• Innbökuð nautalund Wellington   

Meðlæti.  

• Hunangs engifer og rosemarine -gljáðar gulrætur  

• Kartöflu gratin í hvítlauks rjóma  

• Rótar og grill grænmeti með sætum kartöflum og smælki   

• Amerísk brauð,sellery og pecan stuffing  

• Bérnaise, villisveppasósa og rauðvínssósa  

Ábætisréttur (veljið 1 fyrir allan hópinn) +450 

1. Frönsk súkkulaði mousse terta með perum  og vanillusósu   

2. Irish coffee mousse í glasi 

3. Brownies með karamellusósu og berjum    

Verð pr mann kr. 6.400 

+ 80 manns kr 5.900 

  

  



 

 Árshátið frá Soho 2023  

 
 

ALVÖRU MATUR FYRIR FÓLK EINS OG ÞIG ,FRÁ ERNI GARÐARS  

Soho catering  www.soho.is 

2  

 

Matseðill no 2. Forr/aðal/desert 

Sérmatseðill fyrir grænmetisfæði    
  

Forréttir   

• Tigris rækjur með chili, hvítlauk og engifer  

• Heitreyktur sinnepssmurður lax á arabísku cous cous salati  

• Humarsúpa í staupum 

• Brouschetta með gröfnu nauti, sinnepssósu og pikluðum svepp 

• Brouschetta með bökuðum tómat og mozzarella   

• Heimabakað blandað brauð með, rauðu pesto og smjöri   

Aðalréttir 

• Tex mex kjúklingur með mexikóskum hrísgrjónum  

• Kryddjurtamarinerað hægeldað lambalæri Bérnaise 

• Hægeldaður grísahnakki Dijon Orange 

Meðlæti.  

• Blandað garðsalat með dressingum 

• Kartöflu gratin í hvítlauks rjóma  

• Rótar og grill grænmeti með sætum kartöflum og smælki   

• Mexikósk hrísgrjón  

• Bérnaise og sinnepssósa   

Ábætisréttur (veljið 1 fyrir allan hópinn) +450 

1. Frönsk súkkulaði mousse terta með perum  og vanillusósu   

2. Irish coffee mousse í glasi 

Verð pr mann kr. 5.690 

+80 manns 5.150 
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Matseðill no 3. 3gja rétta diskar 

Sérmatseðill fyrir grænmetisfæði 

Ath eingöngu í fullkomnu afgreiðslu eldhúsi    
 

1. Soho Kjúklinga salat 

2. (3 réttir) Parmaskínka og melónusalat , ítalskt tómat salat á brouschettu, pipar 

og koníaks grafin nautalund með sinnepskremi  

3. Laxa tvenna, Heitreyktur sinnepssmurður lax og hunangs og koníaksmarinerður 

lax með salati og piparrótarsósu  

4. Sjávarréttar súpa með karri,kokos og koníaki ásamt úrvali af sjávarréttum   

5. Humarsúpa með humar og brouschettu með aioli 

6. Nauta og laxa carpaccio, klettasalati og parmesan 

 

Heimabakað blandað brauð með, rauðu pesto og brauðolíu ( sett á hvert borð í salnum)  

AÐALRÉTTIR veljið einn af neðangreindu  

Aðalréttur ( Framreiddir með viðeigandi meðlæti)  

• Léttsteikt lambafille með kryddjurtum og villisveppasósu    kr 6.500    

• Innbökuð Nautalund Wellington með sósu Cheteubriande    kr 6.500  

• Nautalund Bourguignonne með rauðvínssósu        kr 6.500  

• Lamba innralæri með kryddjurtum og Bérnaise         kr 5.500 

• Ofnsteikur salfiskhnakki að hætti Kataloníu búa    kr 5.500 

 

Ábætisréttur veljið 1 + 450 

1. Frönsk súkkulaði mousse terta með perum  og vanillusósu   

2. Irish coffee mousse í glasi 

3. Brownies með karamellusósu og berjum 

4. Súkkulaði og passion terta með berjum og berjasósu   

 

Velja 1 forrétt 1 aðalrétt (x verð) 1 desert +450  

+80 manns sama formúla -10% 
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Matseðill no 4. Aðalréttur og ábætir / Sérmatseðill fyrir grænmetisfæði 

 

Aðalréttir 

• Salvíu, sinnep og appelsínu marineruð kalkúnabringa   

• Kryddjurtamarinerað hægeldað lambalæri Bérnaise 

• Innbökuð nautalund Wellington   

Meðlæti.  
• Hunangs engifer og rosemarine -gljáðar gulrætur  

• Kartöflu gratin í hvítlauks rjóma  

• Rótar og grill grænmeti með sætum kartöflum og smælki   

• Amerísk brauð,sellery og pecan stuffing  

• Bérnaise, villisveppasósa og rauðvínssósa 

  

Ábætisréttur (veljið 1 fyrir allan hópinn) +450 

1. Frönsk súkkulaði mousse terta með perum  og vanillusósu   

2. Irish coffee mousse í glasi 

3. Brownies með karamellusósu og berjum   

Verð pr mann kr. 4,950 

+80 manns kr 4.460 

Matseðill no 5. Aðalréttur og ábætir / Sérmatseðill fyrir grænmetisfæði 

 

Aðalréttir 

• Tex mex kjúklingur með mexikóskum hrísgrjónum  

• Kryddjurtamarinerað hægeldað lambalæri Bérnaise 

• Hægeldaður grísahnakki Dijon Orange 

Meðlæti.  

• Blandað garðsalat með dressingum 

• Kartöflu gratin í hvítlauks rjóma  

• Rótar og grill grænmeti með sætum kartöflum og smælki   

• Mexikósk hrísgrjón  

• Bérnaise og sinnepssósa   

Ábætisréttur (veljið 1 fyrir allan hópinn) +450 

1. Frönsk súkkulaði mousse terta með perum  og vanillusósu   

2. Irish coffee mousse í glasi 

Verð pr mann kr. 4.190 

+ 80 manns kr 3.855 
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Matseðill no 6. Smáréttaveisla “one fork food”  

lágmark 80 gestir í þennan matseðil  

 

Grænmetisréttir  

1. Black bean Quesedillas 

2. Hnetusteiks bollur í salsa með avocado mauki  

3. Arabískur kjúklingabaunaréttur með tómat og koriender  

4. Rótargrænmeti og spínat salat 

5. Blandaður ávaxta og grænmetisbakki  

6. Blandaðir ostar með kexi og sultu   

7. Blandað súrdeigsbrauð og pesto   

   

Sjávarréttir  

1. Skelfiskssalat chevicy með engifer og lime  

2. Djúpsteiktar orly rækjur með sætri chillisósu  

3. Heitreyktur lax með tartarsósu og stökku brauði  

4. Humarsúpa í staupi  

Kjöt  

1. Léttgrilluð hrefna á hiðisgrjónasalati appelsinu og engifer 

2. Pulled pork mini burger   

3. Nautasteik á spjóti með Bérnaise 

4. Mexikósk kryddaðar lambalundir á spjóti með kryddjurtarsósu  

5. Satay kjúklingur á spjóti með cous cous  

6. Ítalskar heimalagaðar kjötbollur í tómata sósu með basil   

Sætt  

Blandað sætmeti ,Súkkulaði döðlu kaka með karamellu, kokostoppar, súkkulaði hjúpuð 

jarðarber og vatnsdeigsbollur   

  

Verð pr mann kr 5,700 
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Vegan grænmetisréttir frá Soho Catering 

1. Samosur með appelsínu og engifer sósu með híðishrísgrjónum  

2. Filipínskar vorrúllur með engifer og soja með híðishrísgrjónum 

3. Svartar Baunir og sætkartöflu burger  með salsa , lárperu mauki , salati og 

krydduðum hrísgrjónum 

4. Indverskur grænmetisréttur með karrí og kokosmjólk, kokos hrísgrjónum, 

ávaxta chutney 

5. Satay bakað blómkál með rótargrænmeti og salati 

6. Grillað grænmeti með spinati sherry tómötum, cashew hnetum og balsamic  

7. Fale fale , kjúklingabauna bollur með tzasiski sósu 

8. Grænmetis lasagna og salat lágmark 15 mannns  

9. Innbakað grænmetis wellington með tómat salsa lágmark 15 manns  

Vegan ábætisréttir  

1. Hafraka með rabbarbarasultu og eplum  

2. Ferskir ávextir  

 

 

Við þurfum að fá að vita tímanlega með allar sérþarfir og reynum eftir bestu 

getu og vitund að uppfylla þær kröfur.  Á þetta sérstaklega við um ofnæmi sbr 

hnetur, glutein, mjólkurvörur og þh  
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Morgun eða síðdegis kaffi  

 

• Ferskir ávextir niðurskornir í bita stærðir     kr 450 

• Blandaður kökubakki       kr 450 

• Heimabakað danish pastry       kr 650 

• Einfalt smurbrauð / flatkökur /rúnstykki       kr 950  

  

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  

   

 

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  

Hádegisverður “Tilboð”  3gja rétta    kr 2590 

Súpa dagsins  

Fiskur dagsins  

KJötréttur dagsins  

Grænmetisréttur dagsins 

 

Kaka dagsins  
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Pottréttir og þrjú meðlæti 

LÁGMARKS PÖNTUN ERU 20 GESTIR. 

Vinsamlega pantið í gegnum heimasíðuna PANTA HÉR  

 

Velja má 2 pottrétti þegar komið er yfir 50.manns 

Kjúklinga eða grísa pottréttur kr 2190 pr mann  

✓ Í kókos karrí ,mangó chutney, ananas, og grænmeti 

✓ Arabiskur með grænmeti, aprikósum, döðlum  

✓ Í súrsætri sósu með grænmeti og ananas 

✓ Í rjóma paprikusósu með grænmeti 

✓ Í piparsveppasósu  

Lamba pottréttur kr 2290 pr mann  

• í mildri paprikusósu með beikoni sveppum og papriku 

• Í piparsósu með sveppum, lauk og grænmeti  

• Ungverskt rjóma Goullas  

• Sem villibráð í villibráða sósu með gráðosti og rifsberjahlaupi 

Nauta pottréttur kr 2490 pr mann  

• Stroganoff með sveppum í rjómasósu  

• I mildri piparsósu með sveppum lauk og grænmeti  

• Í mildri chili sósu “Mole” bættri með kanil, negul og súkkulaði “Mexikó” 

• Í suðuramerískri sósu með svörtum baunum  

Grænmetis kr 2290 pr mann  

• Arabískur kjúklingabaunaréttur með tómat, cumen og koriender  

• Suðuramerískur með grænmeti, svörtum baunum 

• Mexíkóskur með baunum, hveiti tortillum, ostasósu og sýrðum rjóma  

• Ítalskur með grilluðu grænmeti, sherrytómat, basil og parmesan  

 

Meðlæti Veljið salat, brauð og kartöflur eða hrísgrjón fylgir með (3 atriði)  

• Ferskt salat með dressingum 

• Kartöflu blanda og grill grænmeti  

• Kartöflu mousse 

• Hrisgrjón með grænmeti / kryddgrjón eða/ hvít grjón 

• Hvítlauksbrauð eða blandað brauð með pestó 

 

 

https://www.soho.is/veislupantanir/
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Stakar tertur  

Skúffuterta fleki 20-30 mann       kr 4.900 

Stakar tertur 12 manna        kr 4,900 

Konfekt – Bayles- Drauma- snickers 

 

Fermingar/Afmælisterta 30- 40 manna     kr 18,000,- 

Þakin með súkkulað kremi eða brúðarmassa ( hvít )  

1. Döðlubotn, Súkkulaði mousse svampbotn brúðarmassi  

2. Döðlubotn Passion og súkkulaði mousse ( bavarian) ,svampbotn 

brúðarmassi  

3. Döðlubotn Nougga og bayles mousse, svampbotn , brúðarmassi 

4. Svampur jarðarberja mousse, brúðarmassi   

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 

Velja mest 3 atriði. 

 

 

 

  

   

  


