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C O R O N A  E D I T I O N

Meny

It´s always time for Swedish fika

Culinarum Café erbjuder smakfullt fika
som du avnjuter coronasäkert hemma!

T A K E  A W A Y
O N L Y

RING/SMSA DIN BESTÄLLNING
SENAST KL.  10 DAGEN FÖRE.

Obs!  Tårtor  och bakelser
bestä l les  minst  2  dagar  före.

072-589 00 71

Hämta din bestäl ln ing:
FREDAGAR 10.00-15.00 

under  maj  månad.

Gör så här!

SHOPEN
hål ler  öppet  när  caféet  är  öppet.  Här  kan du köpa
säsongskort ,  presentkort  och annat  smått  & gott . 

ALLERGISK ELLER BEHOV AV SPECIALKOST?
Ring gärna och prata  med oss!  V i  brukar

kunna ordna smakful l t  f ika  t i l l  a l la .



Tårtor & bakelser
Alla tårtor och bakelser är bakade i Culinarum Café på ekologiska råvaror.
Alla tårtor går att få i storlek bakelse, alltså för 1 person. 

CULTURE CHOCOLATE 55:- (1p)   320:- (8p)  480:- (12p)
En dröm med 3 x choklad! 
Mörk chokladganache, 
len mjölkchokladmousse, 
vit chokladmousse.
Botten av chokladbiscuit.

DEJEFORSEN VÅR  55:- (1p)   320:- (8p)  480:- (12p)
En smakupplevelse där 
2 x mousse av fläder och 
pistagenötter möts i en 
perfekt kombination.
Botten av macaron.

KRAFTPARADIS  55:- (1p)   320:- (8p)  480:- (12p)
Moussetårta m. somriga
hallon och söt vanilj.
Botten av mandelbiscuit.

Fikabox - smakfull prisvärd blandning i en liten box
Fikaboxen är tänkt för 1 person.

FIKA-BOX    100:-/p
1 st. Lyxig Cupcake
1 st. Dejefors-fot (liten)
1 st. Hallongrotta    
1 st. Ryttarkaka
1 st. Chokladpralin

Barnens fikapåse - triss i barnsligt goda favoriter
Konditorn har valt ut tre av barnens favoriter och paketerat dem fint.

BARNENS FIKA-PÅSE 60:-/p
1 st. Chokladboll Classic
1 st. Hallongrotta    
1 st. Lollipop Maräng



Kakor & bullar
Allt är bakat i Culinarum Café på ekologiska råvaror.
Bullarna är från Höje Vedugnsbageri och bakade på ekologiska råvaror.

CHOKLADBOLL CLASSIC   20:-
En klassisk chokladboll helt enkelt!

HALLONGROTTA    20:-
När hallongrottan är perfekt
och den smälter i munnen.

MACARON RABARBER/JORDGUBBE  30:-
En macaron av toppkvalité!
Fyllningen smakar sommar.

RYTTARKAKA     30:-
Föreställ dig en kladdkaka
som toppas m. kokostosca.

DEJEFÔRS-FÖTTER (ca stl 36)   30:-
(PARISERVÅFFLOR)
Kondisklassiker från femtio- och sextiotalen.
Spröd sockrig dubbel mördeg med den
lenaste smörkräm emellan.

LOLLIPOP MARÄNG    25:-
Ljuvlig maräng på pinne i
en symfoni av pastellfärger.

KANELBULLAR    25:-
Stora vedugnsbakade kanelbullar.

CUPCAKE  3-CHOKLAD   40:-
Chokladcupcake m. en kärna av vit choklad-
tryffel. Toppas med mjölkchokladfrosting.

CUPCAKE ÄPPLE    35:-
Äppelcupcake m. kanel och kardemumma.
Toppas med den lenaste äppelfrosting.

En Dejefôrs-fot till kaffet?
De klassiska pariservåfflorna 
kallades förr bland Dejeborna 

för Dejefôrs-fötter. Detta för att 
Dejefôrsinger ansågs ha långa och 
platta fötter vilka på så vis liknade 

bakverket :) 

Nu har vi återskapat kakorna!
Provsmakare har några
goa äldre Dejebor varit.

Kanske vill du också
provsmaka en Dejefôrs-fot

till kaffet!

Praliner
Alla praliner är tillverkade i Culinarum Café på ekologiska råvaror. 

MÖRK CHOKLAD, CARAMEL & SALT 18:-

MÖRK CHOKLAD & SVARTA VINBÄR 18:-

MJÖLKCHOKLAD & VALNÖTTER  18:-

Tips!
6 st lyxiga

handgjorda praliner
(2st/sort) för 100:-.
Vackert inslagna

i en liten ask.

Vi har även Gullefötter
(små Dejefôrsfötter) 
för 15:-/st.
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Information med anledning av covid -19
TÄNK PÅ ATT DU VISAR HÄNSYN GENOM ATT HÅLLA AVSTÅND OCH VÄNTA

PÅ DIN TUR. HANDSPRIT FINNS UTPLACERAD. VARMT VÄLKOMMEN!

4 juni öppnar Gamla Kraftstationen för säsongen!

Då kan du besöka Konsthallen och Culinarum café.
Vi har förstås vidtagit en del åtgärder

med anledning av coronapandemin. Allt för att
göra ditt besök och vår arbetsplats trygg.
För öppettider och övrig info ta en titt på

gamlakraftstationen.se

#fikavän     @gamlakraftstationen
Om du lägger ut en fin bild på ditt fika på sociala medier så

tagga gärna med @gamlakraftstationen och använd gärna #fikavän


