
Ramavtalsinformation från inköpsenheten 

Ramavtal för catering Alnarp 

Omfattning 

Avtalet omfattar cateringtjänster till SLU Campus Alnarp med omgivning. 

Leverans ska enligt avtalet kunna ske alla arbetsdagar mellan kl 7.30 och 

17.00 (med uppehåll v 25-31 resp v 52-01).  

Leverans ska ske till angiven plats inom Campus. Ingen leverans- eller 

utkörningsavgift får debiteras inom 10 km från campus Alnarp. 
Återhämtning av disk etc. ska ske snarast, dock senast förmiddag 
nästkommande dag (om inte annat överenskommes med beställare).

Leverans får ske högst 30 min innan avtalad tid eller enligt 

överenskommelse. 

Beställning 

Beställning ska ske senast 24 timmar före önskad leverans. 

Beställning sker via Proceedo. Mycket brådskande beställningar och 

särskilda förfrågningar om leverantörens utbud sker per telefon 

(arbetsdagar 8.00-17.00)  och bekräftas sedan med en beställning via 

Proceedo. 

Ändring eller komplettering av en gjord beställning sker per telefon.

Fakta 

Produktområde 

Catering Alnarp 

Avropsberättigade 

Hela SLU 

Avtalsnummer 
SLU.ua.2017.2.4.4-2948 
Avtalstid 

2018-01-01 – 2019-06-30 
Kan förlängas ytterligare  1 år. 

Leverantör 
Restaurang Variation AB 

Kontaktperson:  Sandor Abraham 

Telefon 040-46 08 62 

(arbetsdagar 8.00-17.00) 

Epost: info@alnarp.se 

Webbsida: www.alnarp.se

Avtalsansvarig SLU 

Henning Richardsson, inköpschef 

018-67 2278

henning.richardsson@slu.se



  Ramavtalsinformation från inköpsenheten 

Prislista Catering Alnarp fr o m 14-01-01  
 

  Produkt Pris/person (ex. moms) 

1/2 fralla/smörgås inkl.garnityr, servett 14,28 

1/1 fralla/smörgås inkl.garnityr, servett 22,32 

Ost & skinkbaguette/smörgås inkl. tallrik och bestick 31,25 

Räkbaguette/smörgås eller liknande inkl. tallrik och bestick 31,25 

Köttbullsbaguette/smörgås eller liknande inkl. tallrik och bestick 31,25 

Kaffe inkl. kopp, spatel, mjölk, socker 14,28 

Te inkl. kopp, spatel, mjölk, socker 14,28 

Ekologiskt kaffe inkl. kopp, spatel, mjölk, socker 14,28 

Mineralvatten/Läsk 33 cl inkl. glas 10,71 

Tårta prinsess 8-10 bitar/pris per person  24,1 

Tårtbit schwartzwald 8-10 bitar/pris per person  24,1 

Tårtbit mousse 8-10 bitar/Pris per person  24,1 

Tårtbit frukt 8-10 bitar/pris per person  24,1 

Kanelbulle eller liknande inkl. servett 14 

Chokladboll eller liknande inkl. servett 14,28 

Småkaka t ex finska pinnar inkl. servett 8,92 

Chokladbit 8,92 

Smörgåstårta 43,75 

Ev. kostnad för porslin, glas, rostfria bestick 10,71 

  Produkt Pris/person (ex. moms) 

Lunch:   

Dagens lunch inkl. sallad, bröd, smör, dryck, serveringsartiklar 62,5 

Miljöanpassat lunchalternativ inkl. sallad, bröd, smör, dryck, serveringsartiklar 62,5 

Matig sallad inkl. bröd, smör, dryck, serveringsartiklar 58,03 

Buffé:   

Bufféalternativ 1 inkl. serveringsartiklar 93,75 

Bufféalternativ 2 inkl. serveringsartiklar  133,93 

Bufféalternativ 3 inkl. serveringsartiklar  156,25 

Mingelmat:   

Mingelkombination bestående av tre olika rätter inkl. serveringssartiklar 66,96 

Mingelkombination bestående av fem olika rätter inkl. serveringsartiklar 111,61 

Övrigt:   

Kaffe/Te inkl. kopp, spatel, mjölk, socker 14,28 

Mineralvatten/Läsk/Lättöl 33 cl inkl. glas 10,71 

Småkaka eller liknande inkl. servett 10,71 

Liten chokladbit inkl. servett 7,14 

Ev. kostnad för porslin, glas, rostfria bestick 10,71 
 




