
Kaffe, te och tårta samt dryck 

Våra tårtalternativ: 

Frukt och mandeltårta 

Gräddtårta 

Prinsesstårta 

Schwarzwaldtårta 

White lady 

White Dream 

155 kr. / person  

  

Café Complet 

Kaffe, Te, dricka, 2 sorters småkakor, morotskaka, tårta, kärleksmums 

Tårtalternativ se ovan 

205 kr / person  

  

Smörgåstårta 

Välj ena eller båda alternativen: 

– Skaldjursröra med laxmousse toppad med handskalade räkor och 

laxrosor 

– Rostbiffsröra med pickles toppad med rostbiffssnurror 

Kaffe och kladdkaka serveras med vispgrädde och jordgubbar 

Inklusive mineralvatten, lättöl och läsk 

295 kr / person    

 



 Sastas Landgång 

– Skagenröra toppad med räkor 

– Salami och brieost 

– Rostbiff med Sastas remouladsås toppad med rostad rödlök 

– Kallrökt lax 

– Tomat och mozzarella 

Kaffe och kärleksmums 

Inklusive mineralvatten, läsk och lättöl 

275kr/person  

 

Liten mumsig buffé 

– Potatissallad med senaps vinägrett, sockerärtor och rödlök 

– Varmrökt lax med dillpesto 

– Balsammarinerad rostbiff och riven parmesan 

– Kantarell och bacon paj 

– Hembakat bröd med färskost, smör och hårdost 

Kaffe och chokladbiskvi 

Inklusive mineralvatten, läsk och lättöl 

325 kr/person  

  

 Smått och gott plock 

– Räkmoussetårta på kavring 

– Rostbiffssnurra med pepparrotscrème på danskrågbröd 

– Kallrökt lax med citronfärskost på crostini 

– Brieost med vår egna tomatpesto på focacciabröd 

Kaffe och chokladbiskvi 

Inklusive mineralvatten, läsk och lättöl 

255 kr / person  



  

Räksmörgås meny 

Räksmörgås med handskalade räkor, citron och dill 

Kaffe och kladdkaka med vispgrädde och jordgubbar 

Inklusive mineralvatten, läsk och lättöl 

245kr / person  

  

 Barnmeny 

Pannkaksmeny, Köttbullsmacka eller Kycklingspett med pastasallad. 

 65 kr/ st. inklusive Festis 

  

 

Personalkostnad: 

350kr/ tim. per personal 

0–20 gäster 1 personal  

20–50 gäster 2 personal 

50–100 gäster 3 personal 

(Kaffe & Tårta, Café Complet 20–50 gäster 1 personal) 

(Kaffe & Tårta, Café Complet 50–100 gäster 2 personal) 

I alla menyer ingår vita dukar, ljus, servetter och blommor på borden 

Samtliga priser inkluderar moms samt övriga lagstadgade avgifter. 

Har ni frågor, funderingar eller önskar annan förtäring? 

Kontakta Café Sasta 08-570 350 20 eller info@sasta.se 


