
Catering til 
ditt event 

i Trondheim

2019  2020

Smakfull catering av gode 
og kortreiste råvarer



Akkurat det 
du vil servere 
dine gjester

MOJO Catering leverer maten til deg og dine gjester 
- enten det er hjemme hos deg, i et selskapslokale 

eller på kontoret. 
 

Vi holder til i hjertet av Trondheim sentrum, og 
leverer catering til selskaper i og utenfor byen. 

 
Som hovedleverandør til MOJO Event har vi tilgang 
på alt du trenger for et vellykket selskap. Hva med 

en servitør eller tre? En pianist? Eller  kanskje et 
musikkanlegg og stemningslys?

mojocatering.no



Vi ordner det!

Kontakt oss for 
spørsmål og bestilling

Vi strekker oss ekstra for å imøtekomme dine ønsker og behov. Som 
totalleveranfør gir vi deg flere valgmuligheter og stor fleksibilitet. 

 
Lyst på noe unikt? Prøv vår champagnesuppe 

og spennende, kortreiste trøndertapas!

VÅRT UTVALG

BBQ Kontor & 
konferanse

KoldtbordJul & julebord

Spansk tapas

TrøndertapasBankett & 
fine dining

Barnemeny
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BBQ
Baby back ribs 
med BBQ-glace
Inneholder gluten, soya

BBQ-marinerte
kyllingvinger
Inneholder gluten, soya

Burgersliders
Med cheddar, rødløk, 
tomat og sennepsdressing
Inneholder gluten, egg,  
melk, sennep, sesam

French fries/
saltbakt potet 
med rosmarin
NB! Fries er kun tilgjengelig 
i frimurerlogen
Inneholder ingen allergener

Coleslaw
Med gulrøtter og rømme
Inneholder gluten, egg,  
melk, sennep, sesam

MOJOs BBQ-saus
Inneholder egg

Cæsarsalat
Med kylling, parmesan, 
cherrytomat og 
cæsardressing
Inneholder gluten, egg,  
melk, sennep, sesam

Nachos med 
MOJO-salsa
Inneholder gluten, soya

Hjemmelaget
béarnaise
Inneholder egg

Cheddardip
med chili
Inneholder melk

Kremet
maisstuing
Inneholder melk
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+49,- per pers
Ytrefilet av storfe

En allsidig meny for deg som 
er glad i mat fra grillen, gode 
sauser og mye smak.



Tapas

Trønder-
        tapas

Spansk
      tapas 

Spicy kjøttboller
I tomatsalsa
Inneholder gluten

Chili 
chicken wings
Med hvitløk
Ingen allergener

Grillet andalusisk 
kyllingspyd
Med chili, hvitløk 
og hint av sitrus
Ingen allergener

Galiciansk
pastasalat
Med oliven og feta
Inneholder egg, melk

Scampi
Med sitrongrass,
hvitløk og chili
Inneholder skalldyr

Manchego
Fra Castilla 
la Mancha
Inneholder melk

Katalansk
spekepølse
Ingen allergener

Jamon Serrano
Ingen allergener

Oliven
Mix, med jalapeños 
og paprika
Ingen allergener

Focaccia
Med rosmarin
Inneholder gluten

Aioli
Hjemmelaget
Inneholder egg, melk

Viltkjøttboller
med brunsaus og 
skogens tyttebær
Inneholder gluten

Saltbakte 
dillpoteter
Ingen allergener

Gulrøtter 
med rosenkål
Ingen allergener

Mors spekemat
Et utvalg spekemat
Ingen allergener

Fenalår
fra Tydal
Ingen allergener

Sodd
Gulrøtter, kjøttboller 
og potet leveres 
varmt på siden
Ingen allergener

Selbu Blå
med marmelade 
og kjeks
Inneholder gluten,  
melk, nøtter

Røros flatbrød
Med rømme 
og smør
Inneholder gluten, melk 

Eggerøre
Inneholder melk

Potetsalat
Inneholder melk
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Tapas er en spansk tradisjon som handler om å dele 
god mat, og å nyte den sammen. Vi har satt opp to me-
nyer - en for den spennende, spanske tapasen, og vår 
egen variant fra Trøndelag.



Koldtbord

Roastbeef
Med remulade, sprøstekt
 løk og sylteagurk
Inneholder egg, melk

Urtebakt ørret
Med dill og sitron
Inneholder fisk

Svinestek
Med epler og svisker
Inneholder sulfitter

Røkelaks
Med asparges og eggerøre
Inneholder egg, fisk

Frisk tomatsalat
med ruccola
Ingen allergener

Kokte egg, reker 
og majones 
Med dill, remulade, 
sitron og grønn salat 
Inneholder egg

Grillede kyllinglår
Med hjemmelaget
potetsalat
Inneholder egg, melk

Hvitløksdressing 
Inneholder egg, melk

Visste du at vi startet med koldtbord i Norge 
allerede på 1500-tallet? Vårt koldtbord er 

fristende og flott til alle anledninger, og blir et 
flott festmåltid for store og små i familieselskap

Brød, smør, 
remulade og grønn 

salat følger med.

289,-/pers



Bakt potet
Med kryddersmør, 
bacon, mais, rømme 
og ost
Inneholder melk

Hot dogs
Med delikate toppinger
Inneholder fisk

Miniburger
Med ost, salat, 
rødløk og tomat
Inneholder gluten, egg, 
melk, sesamfrø, sulfitt

Laks og kremost
Inneholder melk, gluten, fisk 

Roastbeef
Med rødløk og remulade
Inneholder gluten, egg, melk

Brie og bacon
Med ripsgelé
Inneholder gluten, melk

Kylling i karri
Inneholder gluten, 
egg, soya, melk

Laks og eggerøre
Inneholder gluten, egg, fisk

Reker i 
dillmajones
Inneholder gluten, 
skalldyr, egg, melk

Svinestek og 
eplekompott
Inneholder gluten

Karbonade
Lun karbonade på brød 
med ertestuing og løk
Inneholder gluten, 
egg, melk
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Her finner du små retter til 
alt fra møter og konferanser 
til overtid og nattmat!



Bankett

Fine dining

Signature

Vi setter sammen en meny på 3 retter 
ut fra dine ønsker og behov, basert på 

regionale, sesongbaserte råvarer.

Vi setter sammen en meny på 5 eller 7 
retter ut fra dine ønsker og behov, basert 

på regionale, sesongbaserte råvarer.

Med ekte champagne. Serveres 
med stil i lekre champagneglass.

3 retter

5 retter

Champagnesuppe

7 retter

459,-/pers.

599,-/pers.

699,-/pers.

99,-/pers.



Barnemeny
Det er viktig å passe på at alle får noe 
de liker. Vi tenker alltid på de minste. 

PS! Hele barnemenyen kan lages uten 
gluten og laktore på forespørsel.

Pannekaker
Med jordbærsyltetøy 
og sukker
Inneholder gluten, egg, melk

Spaghetti med 
kjøttboller
Inneholder gluten, egg

Miniburgere
Med potetbåter
Inneholder gluten, melk

Kyllingklubber
Med ris
Ingen allergener

Pizza
Med ost og skinke
Inneholder gluten, melk

Is til dessert
Inneholder melk

Husk de minste!



Planlegg
julen i 
god tid



Klassisk
julemeny

Bondens
julemeny

Julemeny

Ribbe
Ingen allergener

Julepølse og 
medisterkake
Inneholder gluten

Surkål og 
rødkål
Ingen allergener

Potet
Ingen allergener

Julesaus
Inneholder sulfitter

Svisker og 
tyttebær
Inneholder sulfitter

Pinnekjøtt
Ingen allergener

Vossakorv
Inneholder gluten

Rotmos
Ingen allergener

Potet
Ingen allergener

Epler
Ingen allergener

Pinnesky
Inneholder sulfitter

Sursild
Med kapers 
og løkringer
Inneholder fisk, sulfitter

Gravet laks
Med sennepssaus  
og eggerøre
Inneholder egg, 
fisk, sennep

Røkt laks
Med pepperrotsaus
Inneholder fisk, melk

Roastbeef
Med remulade
Inneholder egg, melk

Nybakt brød
Inneholder gluten

Spekeskinke 
og fenalår
Ingen allergener 

Lefserull
Med sylte 
og sennep
Inneholder gluten, 
egg, melk, sennep

Ostefat 
med kjeks
Inneholder melk

Potetsalat
Inneholder melk

Smør og aioli
Inneholder egg, melk

Vi har satt sammen to menyer. Over linja er innholdet forskjellig, 
men under er en fellesbase med rette som inngår i begge to. Velg en 

av menyene, eller kombiner begge, ut fra hva dere ønsker.

359,-/pers 389,-/pers

Klassisk julemeny + bondens julemeny 479,-/pers



Praktisk info
Minimumsbestilling inkl. utkjøring: 3000,- 

 
Utkjøring (levert på døren)

350,-  
Utkjøring med bæring inn 

og hjelp til anretning
450,- 

 
Varmekasser av isopor og annet utstyr 
leveres tilbake innen tre virkedager til 

Kongens Gate 3 
Frimurerlogen

mojocatering.no

provincialen.nomojoevent.nologentrondheim.no


