
V A R M  M AT
KJØTTRETTER

Kr. 274,-Viltgryte
Norsk viltkjøtt, selleriot, gulrot, sopp, purre, løk, poteter og tyttebær. 
(Minimum antall ved bestilling: 6 porsjoner)

Kr. 192,-Beef bourguignon
Oksekjøtt, hvitløk, løk, sjampinjong og paprika. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 182,-Chilli con carne
Hvitløk, løk, chili, soltørket tomat, hakkede tomater, paprika, gulrot, 
søtpotet og brune bønner. (Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 182,-Lapskaus
Oksekjøtt med grønnsaker 
(Minimum antall ved bestilling: 10 porsjoner)

Kr. 186,-Gulasj
Oksekjøtt, Paprika, hvitløk, chili, løk, gulrot, poteter og hakkede tomater. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 186,-Pai med skinke og løk
Serveres med salat, dressing, brød og smør. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 208,-Biff stroganoff
Oksekjøtt, paprika, løk, tomat og sopp.
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 182,-Pang Pang biff
Oksekjøtt, aspargesbønner, rødløk, asparges og pak choy.
 (Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 54,-Salat og dressing
Beregnet for de som ønsker salat og dressing som 
tilbehør til en av våre gryteretter

nobelcatering.no



PASTARETTER

Kr. 197,-Hjemmelagd lasagne
Oksekjøtt, hvitløk, ingefær, løk, gulrot, persillerot eller sellerirot og 
hakkede tomater. Serveres med frisk salat, dressing, baguette og smør. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 170,-Tagliatelle arrabbiata                                                            
Pasta, hvitløk, løk, chili og hakkede tomater. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 182,-Tagliatelle bolognese                                                              
Oksekjøtt, Hvitløk, løk, chili og hakkede tomater. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 170,-Tagliatelle pesto
Pesto, hvitløk, løk, chili og hakkede tomater. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 54,-Salat og dressing                                                                  
Beregnet for de som ønsker salat og dressing som 
tilbehør til en av våre gryteretter
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FISKRETTER

Kr. 218,-Bacalao        
Klippfisk, løk, poteter, tomatsaus (pimentos, soltørket tomat og hakkede 
tomater). (Minimum antall ved bestilling: 6 porsjoner)

Kr. 186,-Kikertgryte fisk                                                           
Fisk, løk, hvitløk, chili, kikkerter, blomkål, gulrot, mais, broccoli og hakkede 
tomater. Serveres med ris. (Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 186,-Høstens grøde med fisk
Kylling, hvitløk, løk, gulrot, aspargesbønner og ananas. Serveres med ris. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 186,-Pai med laks                                                                           
Serveres med salat, dressing, brød og smør. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 204,-Thai gryte fisk                                                                         
Nudler, kylling og ristede grønnsaker. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 54,-Salat og dressing                                                                  
Beregnet for de som ønsker salat og dressing som 
tilbehør til en av våre gryteretter
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KYLLINGRETTER

Kr. 192,-Indisk kyllinggryte 
Kylling, løk, hvitløk, ingefær, gulrot, hakkede tomater, blomkål, broccoli og 
kikkerter. Servere med ris. (Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 182,-Kikertgryte kylling    
Kylling, løk, hvitløk, chili, kikkerter, blomkål, gulrot, mais, broccoli og 
hakkede tomater. Serveres med ris. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 197,-Thai gryte kylling                                                                                                                    
Kylling, hvitløk, løk, gulrot, aspargesbønner og ananas. Serveres med ris. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 170,-Kylling Malaysian                                                            
Kylling, squash, babymais, ananas, aspargesbønner og sitrongress. 
Serveres med ris. (Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 142,-Nudler med Kylling
Nudler, kylling og ristede grønnsaker. 
(Minimum antall ved bestilling: 4 porsjoner)

Kr. 54,-Salat og dressing                                                                  
Beregnet for de som ønsker salat og dressing som 
tilbehør til en av våre gryteretter
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