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EKTE MAT LAGET FRA BUNNEN AV

Vi tilbyr catering, hjemmekokk og kantine.

Vår visjon er å lage hjemmelaget mat av høy kvalitet, med innslag fra premierte 
småskalaprodusenter.

Gründer og daglig leder Hege Karlstad har vært deltager i TVN sitt program Mitt 
kjøkken ruler, og vunnet flere matkonkurranser; Bl.a. Norgesmester i Streetfood 
og Electrolux matkonkurranse, 1.-2. plass Årets Hjemmekokk. 

Adr: Lade Teknopark, Stiklestadvn 1B, 7041 Trondheim
Tlf: 92 02 43 40  - Mail: post@kulinariskf.no 



Selskaps-
meny



Kulinariske

FORRETTER
Laks ceviche
Serveres med srirachamajones, chimichurri, karamellisert mango og 
ruccula.

Vår signaturrett - dette er en smaksbombe som får smaksløkene til å 
galoppere!

Jamon Serrano gran Reserva
Serveres med Manchego Artequeso Curado, Dulcitatomater, 
karamellisert mango, ruccula og balsamicosirup

Spansk skinke av høyeste kvalitet som er lagret i 2 år.

Laks Sashimi
Serveres med syrlig agurkbånd, husets spicy sashimisaus, mango- og 
avokadosalat

En sprek og smaksrik rett, selv for skeptikere til sashimi!

Jamon Ibérico de Bellota skinke
Serveres med Manchego Artequeso Curado, asparges, 
hollandaisesaus og akasiehonning

Iberico de Bellota er kjent som verdens beste skinke, laget av svart gris 
som er fôret på trøfler og urter. 



Kulinariske

HOVEDRETTER
Reinsdyrplomme
Serveres med rotmospuré, stekte rødbetebåter, bakte 
småpoteter og solbærsaus

Dekonstruert Biff Wellington
Ytrefilet av okse servert med butterdeigpakke fylt med 
serranoskinke og hvitløksstekt champignon, blomkål- og 
persillerotpuré, bakte småpoteter og balsamicosaus

Rosastekt andebryst
Serveres med selleri- og persillerotpuré, ovnsbakte 
dulcitatomater, småpoteter og kremet balsamicosaus 
med en touch av Selbu Blå



Kulinarisk

DESERT

• Sjokolademousse med bringebærsaus

• Husets nydelige gulrotkake med en touch av 
appelsin

• Pannacotta med hvit sjokolade og bringebærsaus

• Ostekake-ish med sesongens tilbehør

• Kald melkesjokoladesuppe med bringebærsorbet 
og hasselnøttkrokan

• Vaniljeis med brunostsaus, friske bær og 
hasselnøttkrokan



Kulinarisk

OSTEFAT
Hva med det deilig ostefat med lokale 

helter?

• Munkeby

• Selbu Blå

• Grotteost fra Hitra Gårdsmat

• Kristines hvite fra Hitra Gårdsmat

• Rørosost med røkt reinsdyrkjøtt fra Rørosrein

• Kjeks, druer og syltetøy

(Vi tar forbehold om endringer)



Informasjon, betingelser og kontaktinfo.

Ved større selskaper kan vi tilby gourmetmeny fra 3 til 5 retter. Vi vil da kunne stille 
opp med kokk og servitører etter avtale. Om ønskelig kan vi ta oss av hele 
serveringsdelen fra begynnelse til slutt. 

Maten vil hovedsakelig bli laget på vårt kjøkken, for så å transporteres i containere 
som holder maten kald / varm fram til servering. 

Pris kokk tilstede: 450 kr pr time / Pris servitør: 350 kr pr time

Betingelser og oppgjør

• Faktura tilsendes på mail, større oppdrag faktureres etter avtale på forhånd. 

• Ved avbestilling mindre enn fire dager før avtalt dato faktureres 50% av total 
ordre. Antall porsjoner bestilt vil kunne endres oppover etter avtale, men ikke 
nedover mindre enn fire dager før avtalt dato. Etter dette blir alle porsjoner 
opprinnelig bestilt fakturert.

• Levering i Trondheim 250 kr

• Levering Klæbu, Malvik, Stjørdal, Byneset 350 kr

Adresse: Stiklestadveien 1B, 2 etg, 7041 Trondheim

Hjemmeside: www.kulinariskfanatisme.no 

Tlf: 92 02 43 40 Mail: post@kulinariskf.no 


