


Din fest på Välfärden
Vår matsal rymmer upp till 100 sit-
tande och är en rymlig och ljus lokal 
med personlig atmosfär. Vad många 
inte vet är att det också går att boka 
Välfärden för privata fester. 30-/40-/
50-/60-/70-/osv-årsfest, bröllop, 
firmafest, studentfest, disputation, 
afterwork. Allt du kan tänka dig. 

Njut av härlig miljö, vår underbara 
mat, gemytlig service samt ekologisk 
vin och öl. Vi har även en uteservering 
på baksidan som är precis lagom 
bohemisk och pippi långstbohemisk och pippi långstrumpig. 

Vad kostar det?
5000 kr för en fredag-, lördag- eller 
söndagkväll. 3000 kr för en vardags-
kväll. Vi ger gärna ett fast pris som 
inkluderar lokal, mat, dricka och 

personal, så att du kan känna dig trygg 
med kostnaden. 

Vad ingår? 
Städning, personal, uppdukning, samt 
ljud och lite ljus. Öppet till kl 01.

Vad ingår inte?
DDet går inte att ta med egen alkohol 
eller egen mat. Vi har en del ljud- och 
ljusutrustning, som räcker gott och väl 
till en privat fest. Ni får friheten att 
möblera matsalen hur ni vill, men ni 
får göra det själva. Vi står dock för 
återställandet av möbler.

HHur gör andra?
EEtt vanligt upplägg är att bjuda på en 
välkomstdrink vid ankomst och ett 
eller två glas till middagen. Efter det är 
baren öppen och gästerna betalar för 
sig själva. Baren håller god kvalitet till 
vettiga priser, 65-95 kr. Självklart kan 
ni låta gästerna betala för all dricka 
eller så kan ni ha fri bar hela keller så kan ni ha fri bar hela kvällen. 
Alla alternativ är möjliga. På hemsidan 
har vi samlat de femtio vanligaste 
frågorna. Ladda gärna ner vår guide. 

 

FEST!FEST!



Festpaket
Helkväll lilla paketet 345 kr pp 
Välkomstbubbel - 1 glas

Snacks
Säsongens lilla buffé 

Vin eller öl till middagen - 2 glas

HHelkväll mellanpaketet 395 kr pp
Välkomstbubbel - 1 glas

Välkomstsnitt
Säsongens lilla buffé 

Vin eller öl till middagen - 2 glas
Kaffe och dessert.

Helkväll stora paketet 465 kr pp
VVälkomstbubbel - 2 glas
Välkomstsnittar - 2 olika
Säsongens lilla buffé 

Vin eller öl till middagen - 2 glas
Kaffe och dessert.

Helkväll deluxe-paketet 550 kr pp
Välkomstbubbel - 2 glas
VVälkomstsnittar - 3 olika
Säsongens stora buffé 

Vin eller öl till middagen - 2 glas
Kaffe och dessert.

Nöjda gäster säger
"[Ni] bidrog i allra högsta grad till att 
göra kvällen så lyckad som den blev. 
Tack vare er kunde jag t o m slappna av 
och njuta av kvällen :) Återigen: 

TUSEN TACK!"

"I wanted to thank "I wanted to thank you for your great 
hospitality and flexibility. We hope we 
can do this again next year."

"Stort tack för fantastisk service och 
god mat på min fest! Många av gäster-
na var imponerade och vi hade jät-

tekul! :) "

"...jag ska rekommendera alla att ha 
sina partaj på Välfärden framöver..."

"...den mest spektakulära och under-
bara festen..."

"Ni är oerhört tillmötesgående, vänliga 
och serviceminded! Vi rekommenderar 

er varmt!"

"Tack för en härlig kväll med god mat 
och dryck, härlig stämning och toppen 

personal."

"Lysande arrangerat, supergod mat och 
det har varit ett nöje att samarbeta med 

er."



Frukost
Lilla Frukosten: 

Ekokaffe/te, hembakad fröfralla med 
ost och grönsaker. 47 kr

Mellanfrukosten:
EEkokaffe/te, hembakad fröfralla med 
ost och grönsaker samt frukt- och bär-

smoothie. 67 kr

Stora Frukosten:
Ekokaffe/te, hembakad fröfralla med 
ost och grönsaker, frukt- och bär-
smoothie, yoghurt med hemgjord 
müsli samt färsk frukt. 97 kr

Fika
Lilla Fikapaketet:

Ekokaffe/te och hembakad kanel-
snäcka. 47 kr

Mellan Fikapaketet:
Ekokaffe/te, frukt och hembakad 

kanelsnäcka. 55 kr

Stora Fikapaketet:
Ekokaffe/te, liten kaka och smoothie. 

60 kr

LUNCHLUNCH SOPPASOPPA
Lunch

[ 11,30 – 14,00 ]

Dagens lunch 99 kr
Dagens soppa 85 kr

Se vår hemisda välfärden.nu eller 
facebook för aktuell veckomeny. 

SSoppa
Take away 75 kr / åta här 85 kr

Rostad rotsellerisoppa på havregrädde 
med rostade frön och syrliga äpplen.

Krämig champinjonsoppa med kru-
tonger med långlagrad skånsk prästost 

och persilja.

Krämig morotssoppa med limeblad, 
apelsin, chili och kokosmjölk samt 
rostad kokos med färsk koriander.

Sopporna serveras med bröd, kru-
tonger och hummus till. Vi ger gärna 

fler förslag på soppor.

Det går också bra att beställa dagens 
soppa. Minsta beställning 20 st per 
soppa vid beställning av specifik sort 

soppa från meny ovan.

FRUKO
ST

FRUKO
ST
FIKAFIKA



Sallader
  [ 10,00 – ]

Take away 79 kr / äta här 89 kr  

Spicy Vego Korea Bowl
Medelhavet Superbowl
Kyckling Caesar
GGreek Style
Rödbetan

Bröd, hummus & dressing ingår 
i alla sallader.

Wraps
WWrap med hummus, grillade grönsa-
ker, babygrönt, råriv och örtpesto. 

(vegansk) 55 kr

Wrap med färskost, soltorkad tomat, 
grillade grönsaker, babygrönt och 

råriv. 55 kr

Minsta beställning 20 st

Snittar
Rökiga tofukuber med sesam & 
ingefära (vegansk, glutenfri)

Örtbakad skånsk majskyckling med 
crème Caesar & friterad kapris

Bottenlös pajsnitt med skånsk 
prästost & prästost & rökig svamp

Fröpanerad rotselleri med tryffel-
majonnäs (glutenfri, mjölkfri)

Välfärdshummus, grillad paprika, 
sesam & färska örter på fröknäcke 

(vegansk, glutenfri)

Tapenad på soltorkad tomat & 
kalamataolikalamataoliver, krämig ost & persilja 

på fröknäcke (glutenfri)

Skånsk kryddrostad majskyckling med 
fröpesto, grillade grönsaker & picklad 

rödlök (mjölkfri)

Krämig getost, picklad rödbeta, 
akaciahonung & saltrostade frön

MMaila för övriga förslag. 25 kr/st. 
Minsta beställning 20 personer.

snittarsnittar

WRAPSWRAPS
SALLADSALLAD



Stora karibiska 
vintermenyn

( jan-mars )

Jerkchicken drumsticks med apelsin-
rostad fänkål, vitkål, apelsin & sesam

Jerkmarinerad tofu med rostad fänkål, 
vitkål, apelsin & sesam

Festfat med kokosbakad lax, vitlök-
srostad sötpotatis, bakad lök & citron

Matig sallad med rostad majs, rökiga 
svarta bönor, grillad paprika & tomat

Örtsprängd quinoasallad med frisk 
citrus, finhackad picklad rödlök, gurka 

& sesam

Mangosallad med krispiga gröna blad, 
böngroddar & ingefära, krossade jord-
nötter, koriander & färsk lime

Coleslaw med rödkål, vitkål, äpple & 
rostat senapsfrö

Len yoghurtkräm med krämig ost, 
honung & harissa

Krämig hummus toppad med rostade 
kikärter, citron & sesam

Välfärdens nybakade bröd

295 kr295 kr

Stora gröna karibiska 
vintermenyn

( jan-mars )

Jerkmarinerad tofu med rostad fänkål, 
vitkål, apelsin & sesam

FFestfat med kryddrostade svarta bönor, 
rostad sötpotatis, fetaost, mandel & 

örter

Matig sallad med rostad majs, rökiga 
svarta bönor, grillad paprika & tomat

ÖÖrtsprängd quinoasallad med frisk 
citrus, finhackad picklad rödlök, gurka 

& sesam

Mangosallad med krispiga gröna blad, 
böngroddar & ingefära, krossade jord-
nötter, koriander & färsk lime

Coleslaw med rödkål, vitkål, äpple & 
rostat senapsfrö

Len yoghurtkräm med krämig ost, 
honung & harissa

Krämig hummus toppad med rostade 
kikärter, citron & sesam

Välfärdens nybakade bröd

265 kr265 kr



Lilla karibiska 
vintermenyn

( jan-mars )

Jerkchicken drumsticks med apelsin-
rostad fänkål, vitkål, apelsin & sesam

Matig sallad med rostad majs, rökiga 
svarta bönor, grillad paprika & tomat

Örtsprängd quinoasallad med frisk 
citrus, finhackad picklad rödlök, gurka 

& sesam

MMangosallad med krispiga gröna blad, 
böngroddar & ingefära, krossade jord-
nötter, koriander & färsk lime

Len yoghurtkräm med krämig ost, 
honung & harissa

Krämig hummus toppad med rostade 
kikärter, citron & sesam

Välfärdens nybakade bröd

205 kr

Lilla gröna karibiska 
vintermenyn
( jan-mars )

Jerkmarinerad tofu med rostad fänkål, 
vitkål, apelsin & sesam

MMatig sallad med rostad majs, rökiga 
svarta bönor, grillad paprika & tomat

Örtsprängd quinoasallad med frisk 
citrus, finhackad picklad rödlök, gurka 

& sesam

MMangosallad med krispiga gröna blad, 
böngroddar & ingefära, krossade jord-
nötter, koriander & färsk lime

Len yoghurtkräm med krämig ost, 
honung & harissa

Krämig hummus toppad med rostade 
kikärter, citron & sesam

Välfärdens nybakade bröd

195 kr

Tillval dessert
Mörk chokladbrownie med salt kola, 
espressobönor & romgrädde  

35 kr

Banankaka med rostad kokos & 
ananas, lime- & vaniljfärskost  

35 kr35 kr



Stora 
medelhavsvåren

( april-juni )

Tunt skuret majskycklingbröst, 
dubbelmarinerat i vitlök, basilika & 
oliolivolja, på fat med rostade oliver, 
aprikos, grillad aubergine & färska 

örter

Tunt skuren kryddrostad tofu, dubbel-
marinerad i balsamico, vitlök, färska 
örter & grillad paprika, på fat med 
rostade oliver, aprikos, grillad auber-
gine, grillad zucchini & bakad tomat

Festfat med lufttorkad skinka, tryffel-
salami & parmesan-färskost, inlagd 
soltorkad tomat, inlagd vitlök, 
bruschetta & kryddig paprikaröra

Sallad på smöriga vita bönor, blad-
spenat, grillad paprika & saltrostad 

mandel

Matig sallad med rostad sötpotatis, 
bulgur, finhackad persilja, granatäpple 

& krämig getost

Bottenlös pajsnitt på ekoägg med 
krämig färskost, rosmarin & bakad lök

Sval yoghurtsås med basilika & citron

Strimlad radicchio & spetskål vänd i 
mascarpone, citron & honung

Krämig hummus toppad med rostade 
kikärtor & olivolja

VVälfärdens nybakade focaccia med 
olivolja, rosmarin & timjan

295 kr

Lilla 
medelhavsvåren

( april-juni )

TTunt skuret majskycklingbröst, dub-
belmarinerat i vitlök, basilika & oliv-
olja, på fat med rostade oliver, aprikos, 
grillad aubergine & färska örter

Sallad på smöriga vita bönor, blad-
spenat, grillad paprika & saltrostad 

mandel

Matig sallad med rostad sötpotatis, 
bulgur, finhackad persilja, granatäpple 

& krämig getost

Bottenlös pajsnitt på ekoägg med 
krämig färskost, rosmarin & bakad lök

Sval yoghurtsås med basilika & citron

KKrämig hummus toppad med rostade 
kikärtor & olivolja

Välfärdens nybakade focaccia med 
olivolja, rosmarin & timjan

205 kr



Lilla gröna 
medelhavsvåren

( april-juni )

Tunt skuren kryddrostad tofu, dubbel-
marinerad i balsamico, vitlök, färska 
örter & grillad paprika, på fat med 
rostade oliver, aprikos, grillad auber-
gine, grillad zucchini & bakad tomat

Sallad på smöriga vita bönor, blad-
spenat, grillad paprika & saltrostad 

mandel

Matig sallad med rostad sötpotatis, 
bulgur, finhackad persilja, granatäpple 

& krämig getost

Bottenlös pajsnitt på ekoägg med 
krämig färskost, rosmarin & bakad lök

Sval yoghurtsås med basilika & citron

KKrämig hummus toppad med rostade 
kikärtor & olivolja

Välfärdens nybakade focaccia med 
olivolja, rosmarin & timjan

195 kr

Tillval dessert
Mörk chokladbrownie med salt kola, 
espressobönor & romgrädde  

35 kr

Banankaka med rostad kokos & 
ananas, lime- & vaniljfärskost  

35 kr35 kr

Stora gröna 
medelhavsvåren

( april-juni )

Tunt skuren kryddrostad tofu, dubbel-
marinerad i balsamico, vitlök, färska 
örter & grillad paprika, på fat med 
rostade oliver, aprikos, grillad auber-
gine, grillad zucchini & bakad tomat

Festfat med melon, fröpesto, fröknäcke 
& parmesan-färskost, inlagd soltorkad 
tomat, inlagd vitlök, bruschetta & 

kryddig paprikaröra

Grekisk bondsallad med tomater, 
gurka, rödlök, fetaost, gröna linser & 

vinägrett

Sallad på smöriga vita bönor, blad-
spenat, grillad paprika & saltrostad 

mandel

Matig sallad med rostad sötpotatis, 
bulgur, finhackad persilja, granatäpple 

& krämig getost

Bottenlös pajsnitt på ekoägg med 
krämig färskost, rosmarin & bakad lök

Sval yoghurtsås med basilika & citron

SStrimlad radicchio & spetskål vänd i 
mascarpone, citron & honung

Krämig hummus toppad med rostade 
kikärtor & olivolja

Välfärdens nybakade focaccia med 
olivolja, rosmarin & timjan

265 kr



Lilla välfärds-
sommaren
( maj - juni )

Festfat med örtbakad lax, eko-ägg, 
stenbitsrom, färsk dill & pepparrot

FFestfat med grillad aubergine, fetaost, 
bakad tomat, olivolja & basilika  

Frisk blandsallad med gröna blad, 
färska tomater, gurka & rödlök samt 

örtvinägrett & salta frön

MMatig fransk potatissallad med äpple, 
dijon, kapris, olivolja, bladspenat & 

färska örter

Dillaioli med citron & gräslök

Smörig kräm på vita bönor med 
dragon och citron

Välfärdens nybakade bröd

205 kr205 kr

Tillval dessert
Vegansk chokladbrownie med mörk 
chokladtryffel & hallontopping

35 kr

Välfärdsmess med bärkompott, 
maräng, mandel & vispad grädde

35 kr35 kr

Stora välfärds-
sommaren
( maj - juni )

Lågtempererad rostbiff i tunna skivor, 
på fat med bakad tomat, grillade 
grönsaker, olivolja & örter

RRökig tofu med blancherad spenat 
vänd i vitlök, grillad citron, mandel & 

rostad broccoli

Festfat med örtbakad lax, eko-ägg, 
stenbitsrom, färsk dill & pepparrot

FFrisk blandsallad med gröna blad, 
färska tomater, gurka & rödlök samt 

örtvinägrett & salta frön

Matig fransk potatissallad med äpple, 
dijon, kapris, olivolja, bladspenat & 

färska örter

GGrillad radicchio med smulad krämig 
vitost, honung & sherryvinäger

Blandade skålar med oliver, inlagd 
soltorkad tomat, oststavar & frukt

Dillaioli med citron & gräslök

Smörig kräm på vita bönor med 
dragon och citron

VVälfärdens nybakade bröd

295 kr



Stora gröna 
välfärdssommaren

( maj - juni )

Mandelpanerad tofu med blancherad 
spenat vänd i vitlök, samt grillad citron 

& rostad broccoli

FFestfat med grillad aubergine, fetaost, 
bakad tomat, olivolja & basilika  

Eko-ägg med tångkaviar, färsk dill & 
pepparrot

Frisk blandsallad med gröna blad, 
färska tomater, gurka & rödlök samt 

örtvinägrett & salta frön

MMatig fransk potatissallad med äpple, 
dijon, kapris, olivolja, bladspenat & 

färska örter

Grillad radicchio med smulad krämig 
vitost, honung & sherryvinäger

Blandade skålar med oliver, inlagd 
soltorkad tomat, oststavar & frukt

DDillaioli med citron & gräslök

Smörig kräm på vita bönor med dragon 
& citron

Välfärdens nybakade bröd

265 kr

Lilla gröna 
välfärdssommaren

( maj - juni )

Mandelpanerad tofu med blancherad 
spenat vänd i vitlök, samt grillad citron 

& rostad broccoli

  Festfat med grillad aubergine, fetaost, 
bakad tomat, olivolja & basilika  

 Frisk blandsallad med gröna blad, 
färska tomater, gurka & rödlök samt 

örtvinägrett & salta frön

MMatig fransk potatissallad med äpple, 
dijon, kapris, olivolja, bladspenat & 

färska örter

Dillaioli med citron & gräslök

Smörig kräm på vita bönor med 
dragon & citron

 Välfärdens nybakade bröd

195 kr195 kr



Boka så här
  Maila din bokning till 

hej@valfarden.nu med följande:  
Datum. 
Tid. 
Antal. 

Beställning.Beställning.
Varav eventuell specialkost. 
Levereras eller hämtas? 

Namn på leveransmottagare, 
mobilnummer och adress. 
Faktureringsuppgifter. 

DDet finns även ett formulär på vår 
hemsida www.välfärden.nu som du 
kan använda för att beställa. 

Leveranser
Inom Malmö: 150 kr per tur. 
Lämnas vid dörr på markplan.
Lämning och hämtning: 300 kr.

Lämning med bärhjälp och Lämning med bärhjälp och 
uppdukning: 300 kr.

Lämning och hämtning med 
bärhjälp, uppdukning och
 nerplockning: 600 kr.

För priser utanför Malmö stad, 
vänligen kontakta oss. 

Hitta oss
hej@valfarden.nu
www.välfärden.nu
040 – 26 43 30

Anckargripsgatan 3
(i Minc-huset mittemot Orkanen)
ÖÖppet vardagar kl 8:00 – 15:00 
med lunch 11:30 – 14:00


