
 
Februar 2022 

 
 
 

Minnesamvær Ferstad Gård 
 
 

 
Haralds Selskapsmat as ble etablert i 1968. Vi holder til i Teglgården, Fossegrenda.  
Vår virksomhet omfatter catering, selskaper, kantinedrift, kurs- og møtevirksomhet. 

 
 
 

Vi ordner det praktiske ved gjennomføring av et minnesamvær. 
Når gjestene ankommer minnesamværet ønsker vi gjestene velkommen ved døra.  

Etter minnesamværet rydder og vasker vi opp. 
 

Ved alternative allergier ordner vi egen mat til de gjestene det gjelder.  
-Dette må bestilles på forhånd. 

 
 

Ved varighet utover fem timer fra seremonistart, vil timing av personale tilkomme  
for hver påbegynt time. 

Pris per servitør kr 500,- per time. 
 

Transportgebyr på kr. 300,- kommer i tillegg. 
 

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi være behjelpelig med å finne en meny som 
passer. 

 
Vær gjest i ditt eget selskap. 

 
www.haralds-selskapsmat.no  

 

 

 

 

 

 

 

 
Priser ved minnesamvær Ferstad Gård 

 

http://www.haralds-selskapsmat.no/


 
 
Meny 1 
Karbonadesmørbrød, tre snitter, kake, te og serveringshjelp. 
Inneholder: gluten, melk, fisk, nøtter og egg. 
kr. 315,- per person   

 (Tilrettelagt spesialkost kr. 65,- i tillegg per kuvert.)  
  

Meny 2 
Fire snitter, kake, te og serveringshjelp. 
Inneholder: gluten, melk, fisk, skalldyr, nøtter og egg. 
kr. 315,- per person  (Tilrettelagt spesialkost kr. 65,- i tillegg per kuvert.)   

 
Meny 3 
Karbonadesmørbrød, to snitter, kake, te og serveringshjelp. 
Inneholder: gluten, melk, fisk, nøtter og egg. 
kr. 285,- per person  (Tilrettelagt spesialkost kr. 65,- i tillegg per kuvert.)  
 
Meny 4 

Koldtbord 
Røkt ørret, eggerøre, roastbiff, potetsalat,  
urtespeket ørretfilet, sennepsvinaigrette, delikatesseskinke, hjemmelaget coleslaw,  
urtebakt kylling, birkebeinerskinke og spekepølser. Biffkake og løk. Brød og smør. 
Kake, te og serveringshjelp. 
Inneholder: gluten, melk, fisk, egg, selleri, nøtter og sennep. 
kr. 427,- per person  (Tilrettelagt spesialkost kr. 65,- i tillegg per kuvert.)   

 
Meny 5 
Sodd med gulrot, kokt potet og flatbrød. Kake, te og serveringshjelp. 
Beregnet for to ganger servering. 
Inneholder: gluten, melk, selleri og nøtter. 
kr. 364,- per person  (Tilrettelagt spesialkost kr. 65,- i tillegg per kuvert.)   

 
Mineralvann kr. 44,- per flaske. 
 
Ved eventuell ekstra oppdekking tar vi kr. 55,- per gjest. 
Mat som eventuelt blir igjen sendes med familien etter minnesamværet. 
Alle oppgitte priser er inklusiv 25 % mva. 
Skulle det være andre ønsker av meny er det bare å ta kontakt med oss. 


