
  

  

 

 

 

 

  

    

 
 

TAKE AWAY 
KÖKET 

Vi gör det enkelt för dig! 
Beställ mat av oss till olika 

sammankomster. Studentfirande, 
avtackningar, födelsedagar, 

minnesstunder, helgbjudning eller 
liknande. 

Beställ maten genom att ringa eller 
mejla oss senast 4 helgfria vardagar 

innan önskat leverans. Utkörning 
går att lösa mot extra kostnad. Ring 

0250 15900 eller mejla oss på 
info@hotellimora.se 

 



 

  

 

 

 

   

 

 
SMÖRGÅSTÅRTA  

Moras godaste smörgåstårta? 
Smörgåstårta till alla anledningar. Vardag eller fest. Beställ den hos oss.  
Minsta antal att beställa är 10 portioner. 
 
Räkor & Lax 
Smörgåstårta fyllt med 3 olika röror, laxröra på kallrökt lax och färskost, klassisk skagenröra samt 
oströra med riven hårdost, purjolök samt päron. Dekoreras bland annat med sallad, gurka, citron, 
dill samt med kallrökt lax och färska räkor. 
85,-/portion 

Skinka & Kyckling 
Smörgåstårta med 3 olika röror, ost & skinkröra med purjolök och päron, kycklingröra med bacon & 
äpple, samt röra på leverpastej och smörgåsgurka.Dekoreras med sallad, gurka, tomat, apelsin, 
persilja samt med ost & skinka.  
75,-/portion 

Mix 
Det bästa från våra två övriga smörgåstårtor.  
Klassisk skagenröra, ost & skinkröra med purjolök och päron, samt laxröra på kallrökt lax och 
färskost. Dekoreras bland annat med sallad, gurka, apelsin, citron, dill samt med färska räkor, rökt 
skinka och ost.  
80,-/portion 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

   

 

 
BUFFÉ 

Minsta antal att beställa 10 portioner 
 
*Sommarfesten* 
Färskostbakad laxfilé med citrus och dill 
Grillad rostbiff med tartarsås och picklade grönsaker 
Blandade råmarinerade grönsaker med kikärtsröra 
Sallad på melon, fetaost och ruccola 
Rostad rotfruktssallad med örter 
Två sorters nybakat bröd med smör 
225,-/person 

*Havet* 
Varmrökt lax med svartpeppar serveras med sötsyrlig rödlökschutney och mangoldblad. 
Bakad lätt rimmad röding med västerbottencrème & löjrom 
Halstrade pilgrimsmusslor med gremolata 
Rökta Räkor 
Skagenröra på grillad surdegsbröd 
Vitlöks brässerade blåmusslor med persilja 
Kokta Havskräftor 
Färskpotatissallad med örtvinaigrette   
Citron, Aioli, Rhode Island, samt Bröd och smör 
450,- portion 

*Svenska smaker* 
Klassisk tjälknöl av älg, med syltad svamp & lingondressing  
Kall inkokt lax med örtagårdssås 
Vår egna krämiga sill med lime & citron 
Matjessill med hackad gräslök och gräddfil 
Ägghalvor med skagenröra och dill 
Grönsallad med primörer.  
Smörslungad färskpotatis - Kräver uppvärmning   
Janssons frestelse – Kräver uppvärmning 
Västerbottenpaj – Kräver uppvärmning 
Surdegsbröd, knäckebröd, smör och lagrad hårdost. 
295,- portion 

 

 

   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
FÖRSOMMAR BUFFÉ 

Marinerad tunnskivad kycklingfilé med lime- & 
basilikacrème  

Varmrökt lax med svartpeppar serveras med 
sötsyrlig rödlökschutney och mangoldblad 

Lufttorkad skinka med melon, bladspenat, 
pinjenötter & balsamicoreduktion 

Tomatsallad med fetaost  

Grönsallad med sommar primörer 

Krämig färskpotatissallad med soltorkad tomat 
och rucola  

Hembakat bröd samt smör 

275,-/portion 

  

   

 

BESTÄLL INNAN 31/5 OCH VI 
BJUDER PÅ VANILJPANNACOTTA 

MED RABARBERKOMPOTT. 
 

 MINSTA ANTAL ATT BESTÄLLA 10 
PORTIONER 

 

 

 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
PLOCKMAT 

”Kurbitsbricka” 
Denna rätt inspireras av det färgrika i 
kurbitsmålningarna. I verkligheten är detta en 
bricka fylld med chark, ost, frukt, färgglada 
grönsaker med mera.  
 
Passar för mingel, trädgårdshäng med vänner 
och familj eller varför inte som picknick på er 
utflykt J  
 
På brickan hittar ni: 
4 olika sorters chark  
3 olika sorters ost 
Frukt & grönsaker 
Färskpotatissallad  
Hembakat bröd och smör 

  

   

 

225,-/PORTION  
MINSTA ANTAL ATT  

BESTÄLLA ÄR  
10 PORTIONER 

 

 
 
 



  

 

 

 

 
FRUKOST  

Take Away frukost i låda perfekt för utflykt med familjen, till bil- eller tågresan eller varför inte till 
frukostrasten på jobbet. Vi erbjuder två olika varianter. Lådan kan självklart anpassas till allergier 
etc. Blir det för mycket med en hel låda? Vi har även olika sorters smör  
 
Frukostlåda ”standard” 
Yoghurt naturell med bär och vår hemgjorda müsli. 
Frukostfralla med ost & skinka samt grönsaker* 
Kokt ägg och kaviar 
Apelsinjuice  
95,-/ portion 

Frukostlåda ”lyx” 
Yoghurt naturell med bär och vår hemgjorda müsli. 
Valfri Frukostfralla med antingen; ost & skinka, kallrökt lax och färskost, salami och brie 
Croissant  
Kokt ägg och kaviar 
Smoothie 
Hotellets Citron & ingefärashot 
Apelsinjuice  
185,-/ portion 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
SMÖRGÅSAR & SALLADER  

MINSTA ANTAL ATT BESTÄLLA ÄR 10 STYCKEN. 

Smörgåsar 
Frukostfika, utflykt, eller till konferensen. Beställ dina smörgåsar hos oss. 
Baguette med klassisk skagenröra 85,- 
Baguette med bacon och kycklingröra 85,- 
Baguette med räkor & ägg 85,- 
Ciabatta med salami & brie 85,- 
Ciabatta med tomat, mozzarella, pesto & rucola 85,- 

Sallader 
Primörsallad 
Varmrökt lax, färskpotatis, bakade körsbärstomater, sparris, morot, samt lime & basilikadressing. 
115,-/portion 
Grekisk 
Fetaost, Kalamataoliver, rödlök, tomat och färska örter. 
95,-/portion 
Couscous 
Couscous, grillad kyckling, marinerade och stekta grönsaker, hummus, fetaost  
115,-/portion 

 

  

   



  

 

 

 

 

 
Varma och kalla rätter 

Passar lika bra till lunch som till middag. Dessa rätter levereras färdiga i portionsförpackningar eller 
som buffé. Utmärkt för exempelvis möten, konferenser och kundevent. Levereras alltid med 
grönsallad, bröd och smör. 
Minsta beställning 10 portioner. 

Kalla rätter  
Marinerad rostbiff från Siljans Chark 
Krämig potatissallad med smak av salladslök och basilika 
Grönsallad med vårprimörer 
Örtdressing  
Bröd & smör. 
175,-/portion 

Marinerad tunnskivad Kycklingfilé  
Krämig färskpotatissallad med rucola och soltorkadtomat 
Tomatsallad med fetaost. 
Örtdressing 
Tomatsallad  
145,-/portion  

Rätter för uppvärmning 
Dessa rätter levereras kalla och ni ansvarar själva för uppvärmningen. Självklart medföljer 
instruktion. Utkörning och leverans av färdig uppvärmd mat kan ordnas mot ett tillägg i priset.   

Vitlök och örtmarinerad kycklingfilé, alternativt fläskfilé   
Potatisgratäng 
Rostade grönsaker  
Rödvinssås  
Grönsallad  
Bröd och smör 
165,- (fläskfilé 195,-) 

Lasagne al forno med köttfärs och tomatsås 
Grönsallad 
Bröd & Smör 
145,-/portion 

Lime och honungsglaserad laxfilé med basilikacrème  
Smörslungad färskpotatis samt försommar primörer 
Grönsallad  
Bröd och smör 
175,-/portion 

 

 

 

  

   


