
Lillings Julfrukost: 

Pris: 125:- per person 

 

Julsmoothie 

Julskinka med vår senap 

Picklad rödkålssallad med rårivet äpple 

Räkröra med ägg 

Sill på italienska 

Mörkt filmjölksbröd med julsmak 

 
 



Lillings Julbuffé: 

Pris: 295:- per person 

 

Julskinka med vår senap 

Picklad rödkålsallad med rårivet äpple 

Räkröra med ägg 

Sill på italienska 

Kryddsill med apelsin och rödlök 

Grönkålspaj 

Italienska köttbullar 

Prinskorv 

Långsambakad karré med kanel och apelsin 

Laxröra 

Råhyvlad rosenkål med lime och chili 

Julbulgur 



Lilla julbuffén: 

Pris: 195:- per person 

 

Julskinka med vår senap 

Picklad rödkålsallad med rårivet äpple 

Räkröra med ägg 

Sill på italienska 

Grönkålspaj 

Italienska köttbullar 

Prinskorv 

Laxröra 



Vid erbjuder gärna en komplett leverans inklusive utkörning, dukning, blomsterarrangemang samt personal på plats, offereras 

separat. 

 

Lagstadgad moms är inklusive på alla priser 

Priserna på hemsidan är inklusive moms om inget annat står. För Catering (mat) eller avhämtning av mat avgår 12% moms för 

företag. För Transport, porslin, glas, engångsmaterial samt personal avgår 25% moms för företag.  

Betalningsrutiner 

Till privatpersoner gäller kontantbetalning vid leverans och företag faktureras med 10 dagar netto om inget annat avtalats 

Minidebitering 

Priserna är per person och minidebitering är 10 personer per tillfälle. 

 

Beställnings- och leveransrutiner 

Vid minskat antal deltagare, anmäl minst 3 dagar innan leverans, annars debiteras full taxa. Leveranser samt hämtningar utföres 

normalt måndag till och med lördag. Söndagar efter överenskommelse. 

Övrigt, Priser - övriga tjänster 

 

Leveranser 

Utkörning Hönö, Öckerö, Hälsö och Fotö 200kr per väg 

Utkörning Övriga öar i Öckerö kommun samt Hjuvik, Torslanda 600kr per väg 

Utkörning Göteborg enligt överenskommelse. 

Personal på plats 

Servispersonal på plats kostar 450:- per timme och minsta tid är 4 timmar. Kock på plats kostar 450:- per timme och minsta tid är 

4 timmar. Tiden beräknas från det vi lämnar Lilling tills det vi kommer tillbaka till restaurangen.  

Hyra 

Uppläggningsfat 25 kr/st 

Uppläggningsskålar 15 kr/st 

Diskning ingår i priset för porslin och annan utrustning. Allt skall dock vara avskrapat alt. sköljt samt nerpackat. Vid krossat porslin 

debiteras inköpspriset. 


