


Våra krögare i city vill göra Studenten till en 
minnesvärd & trygg tid trots de minst sagt annorlunda 

omständigheterna.

De har därför skapat menyer som passar för en trevlig 
studentmiddag - dels som catering inför den stora dagen, 

men också erbjudanden som fungerar som ett 
fint alternativ för den inställda balen. Exempelvis härliga 

3-rätters, lyxig hotellövernattning eller upplevelser. 

Så samla dina nära och kära och bli kreativ 
- du förtjänar ett unikt firande!  

I år gör du dessutom både dig själv och näringslivet 
en tjänst genom att välja lokalt. 

Kristianstad Citys näringsliv passar på att önska alla 
studenter lycka till i framtiden!

För vi har tagit studenten, 
vi har tagit studenten...

RESTAURANG SMACA
STUDENTMENY 

Vit sparris, havtornschorizo, crème fraiche, vitt vin, brödkrisp
 

Grillad pluma, ramslökspesto, rödvinssky, grön sparris, 
amandine potatis

 
Choklad- & kaffecrème, havtornssorbet, marinerade havtorn

Går att få som take away men med annan dessert.
Beställ på restaurang eller på 044-510 12



DUVANDERS CONDITORI
STUDENTBUFFÉ MED DEKORERAD TÅRTA

Marinerad Fläskytterfilé
Salami & Rostbiff

Varm Brie med nötsallad
Marinerade kronärtskockor

Potatissallad med tomat, fetaost, & oliver
Gröna bönor

Örtdressing, bröd & brynt smör

200:-/person
Beställ på 044-21 94 18

LA CUCINA
STUDENTERBJUDANDE

Bruschetta - Cocktailtomater, vitlök, basilika, rödlök, rostat 
bröd och balsamicoglaze

Lax - Grana padano och örtgratinerad Laxfilé med en 
medelhavssallad av mozzarella, noccalaraoliver, 

semitorkade tomter, kronärtskocka, rödlök och soyabönor. 
Serveras med en kall citrussås

Alt.
Svensk Fläskfilé - Örtmarinerad med rödvinssås, 

klyftpotatis och smörstekta bönor

Chokladfondant med vaniljglass

2-Rätters 279:-. 3-Rätters 339:-

Studenterbjudandet kan endast beställas att avnjutas på vår 
restaurang under våra öppettider tisdag till lördag. 



KULTURKVARTERET 
CAFE & BISTRO

STUDENTERBJUDANDE
Sparrispaj med AllerumXO, gräslöksyoghurt 

Örtbakad kotlett från Rachtegård 
Potatisgratäng med ramslök 

Pastasallad med soltork. Tomat, mozzarella 
Citrontossad grönkållsallad med fetaost och picklad rödlök  

Nattjäst bröd, bregott 

Student Catering - 189:- per person 
Beställningar måste göras för minst fyra personer

Beställ på 044-20 58 88

THE STEAKHOUSE
STUDENTERBJUDANDE

BRUSCHETTA  
Grillat surdegsbröd toppat med mozzarella, tomat, 

basilika & olivolja. Serveras på en salladsbädd.  

HELGRILLAD FLÄSKFILÉ 200g
Trancherad, marinerad och fantastiskt mör. Gillar du fläskfilé 

kommer du definitivt att älska den här. Serveras med 
BBQ-sås, chilibearnaisesås & tzatziki. 

CHOKLADFONDANT
Smakrik varm chokladfondant med bär. Serveras med 

gelato vaniljglass eller grädde.   

3-rätter 329:- /person,  2- rätter 269:- /person
Beställ på 044-12 00 20



BORGMÄSTARGÅRDEN
AVHÄMTNINGSMENY & ERBJUDANDE

Foccacia, vispat smör, olivtepenade
Crostini, kronärtskocks, parmesan & citron

Bruschetta med hängd tomat, basilika & rödlök
Gemsallad, fyllt salladsblad med salsiccia, tryffel, 

grillad paprika & purjo

Siciliansk het skaldjursröra i wrap, fänkålscrudité, 
avokado och parmesan 

Eldad gravad lax med olivolja
Vitello tonnato, långbakad kalv, tonfisk, kapris och citron

Pasta-pesto med minimozarella, cocktailtomater, ruccola, 
babyspenat och rostade pinjenötter

Sallad med granatäpple, rödlök, avokado,kidneybönor & 
senapsvinegrette

395:- /person
Beställ på 044-253 2990 alt. info@borgmastargarden.se  

Borgmästaregården kommer även ha studenterbjudande på plats.

KIPPERS KÄLLARE
STUDENTERBJUDANDE

Erbjuder Take-away och Catering för din studentfest.
Flera erbjudande finns – slå en signal för att 

diskutera dina idéer för de bästa Studentminnena!

Beställ på 044-10 62 00

BÅNKEN PUB & RESTAURANG
STUDENTERBJUDANDE

Vi erbjuder studentmiddag för upp till 200 personer. 
2 eller 3 rätters samt dryck.

Ring 0708806906 för bokning och förfrågan.



AXELSSONS CONDITORI
STUDENTMENY

Personligt utformad catering,
välj vad du vill ha.  

Kontakta oss på 
info@axelssonsconditori.se

CONDITORI FANTASI
STUDENTTÅRTOR

Ni kan beställa med personligt foto på.
Även Smörgåstårtor, Buffébröd och Glassberg kan beställas 

till festen. Välkomna!
 

Beställ på 044-21 20 10



TACO BAR
UPPLEVELSE

Skapa din egna minnesvärda kväll!  
Quiz & Livemusik onsdagar och lördagar.

FIRST HOTEL
STUDENTÖVERNATTNING

Med sagolik natur runt om i hela landet, från vackra 
sandstränder, vackra skärgårdar och natursköna berg, har 

Sverige så mycket att erbjuda bara en bilresa bort.

20 % rabatt för icke-medlemmar!
50 % rabatt för First Members!

Boknings- och boperiod
Bokningsperiod: 21 april - 31 maj

Boperiod: 15 maj - 23 augusti

Boka på hemsidan, firsthotels.se

LASERDOME
UPPLEVELSE

Skapa en minnesvärd sistakväll med klassen! Varför inte en 
5-kamp med t.ex pingis, fotbollsspel, biljardgolf, boxboll eller 

airhockey? Vi tar emot besökare både före och efter 
Galleria Boulevards ordinarie tider. 

 
Ring & boka på 044-12 99 15.


