
Låt oss fixa maten 
- både till stort och smått

Välkommen in till oss när du vill ha god mat lagad med omsorg!
Vi har ett stort urval av rätter för avhämtning som passar både till 

vardag och fest, allt från dagens lunch till utsökta delikatesser.

                Öppettider

                                     Mån - Tors:  10.00 - 18.00
                                     Fre:               10.00 - 18.30
                                     Lör:              10.00 - 14.00

Smått & Gott
Skafferiets pajer Hel Halv Kvarts Bit
 199 kr/st 114 kr/st 60 kr/st 20 kr/hg

Pastasallad 17.90 kr/hg
Sillmacka 62 kr/st
Laxsmörgås 89 kr/st
Rondell (rund landgång) 95 kr/st
Lax- och räkbakelse 89 kr/st
Maffig räkmacka 95 kr/st
Lyxlandgång 99 kr/st

Stubbar
Ansjovisstubbe 165 kr
Räkstubbe 189 kr
Skinkstubbe 170 kr
Räkstubbe med lax 199 kr

Smörgåstårtor ca. 6 port. ca. 10 port. ca. 14 port.
Skink- och frukttårta 475 kr 675 kr 895 kr
Ost- och skinktårta 475 kr 675 kr 895 kr
Tonfisktårta med räkor 515 kr 750 kr 950 kr
Räktårta 550 kr 850 kr 1050 kr
Lax- och räktårta 625 kr 950 kr           1120 kr

OBS!! Beställ 3 arbetsdagar innan!

Priserna gäller från 1/11 2020 
Tillägg för specialkost! Reservation för prisjusteringar!

Obs! Vid fakturering behöver vi fullständig adress och organisationsnummer.
Faktureringsavgift 25 kr. Hemkörning inom Ystad från 125 kr per bud.

Hamngatan 18 i Ystad . 0411-108 50 . www.lisas-skafferi.seHamngatan 18 i Ystad . 0411-108 50 . www.lisas-skafferi.se



Fisk
Lax i gott sällskap - Kryddig varmrökt lax, laxpaté, kräftstjärtar, örtsås,
hemlagad paj, sparris och cocktailtomater.

På tallrik 4 - 19 port. 20 och fler port..
179 kr/port 169 kr/port 165 kr/port

Varmrökt laxfat - Varmrökt lax dekorerad med räkor, romsås eller 
örtsås och goda tillbehör.

På tallrik 4 - 19 port. 20 och fler port.
192 kr/port 182 kr/port 179 kr/port

Lax & sillbricka - Kryddad varmrökt lax med sås, kallrökt lax, 
kräftstjärtar, ägg, tre sorters sill.

På tallrik 4 - 19 port. 20 och fler port.
199 kr/port 189 kr/port 185 kr/port

Kött
Köttfat med blandade frukter
På tallrik 4 - 19 port. 20 och fler port.

Två sorters kött Två sorters kött Två sorters kött
175 kr/port 172 kr/port 169 kr/port

Tre sorters kött Tre sorters kött Tre sorters kött
192 kr/port 189 kr/port 182 kr/port

Välj mellan: Potatis- eller pastasallad, kyckling filé, rostbiff,
basturökt skinka, kycklingspett, varmrökt fläskfilé eller pestokryddad rostbiff.

Lisas Medelhavsfat - Lufttorkad skinka, salami, varmrökt fläsk-
filé, marinerade kycklingbröst, gorgonzola, soltorkad tomat, feta ost,     
marinerad vitlök, oliver, pastasallad med pesto och tzatziki.

På tallrik 4 - 19 port. 20 och fler port.
208 kr/port 198 kr/port 195 kr/port

Varmrökt fläskfiléfat - Hjortroncrème, melon, grönsaker och 
potatisgratäng.

På tallrik 4 - 19 port. 20 och fler port.
165 kr/port 155 kr/port 150 kr/port

Favoriten - Tunnbrödsrulle med kallrökt lax, kycklingspett,  
antipasti, pastasallad med dressing, serranoskinka, salami, oliver,      
cocktailtomater och hemlagad paj.

4 - 19 port. 20 och fler port.  
185 kr/port 179 kr/port

Svarte - Varmrökt lax med romsås, rökt skinka med exotiska frukter, 
kycklingspett, salami med melon, rostbiff med broccoli och pickles, 
Lisas potatissallad, pastasallad med fetaost och örtdressing.
4 - 19 port. 20 och fler port.
215 kr/port. 205 kr/port.

Ystad Fatet - Blandade delikatesser, ost, chark m.m.

Minsta antal: 4 pers.
Pris: 135 kr/pers.

Tapas tallrik 2-3 pers. - 3 chark, 2 ostar och 3 antipasti

Pris: 199 kr.

Det finns 

alltid något 

gott hos 

Lisas


