


• Bruschetta með tómötum, hvítlauk, basil 
   og mozzarella osti 

• Roastbeef rúlla vafin með klettasalati og bernaise sósu 

• BBQ kjúklingaspjót 

• Beikonvafðar döðlur 

• Brie ostur með jarðarberjum og bláberjum 

• Nauta smáborgari með bernaise sósu, salati 
   og steiktum lauk 

• Sætkartöflu Falafel með hvítlaukssósu 

• Súkkulaðihúðuð jarðarber

8 bita matseðill 2.400 kr. per mann

• Nauta smáborgari með fersku salati, 
   steiktum lauk og bernaise sósu 

• Pulled pork smáborgari með BBQ-sósu 

• Mexíkóskur smáborgari með kjúklingi, nachos 
   og salsa sósu

Smáborgarar 350 kr. stk.

• Bruschetta með tómötum, hvítlauk, basil 
   og mozzarella osti

• Roastbeef rúlla vafin með klettasalati og bernaise sósu

• BBQ kjúklingaspjót

• Beikonvafðar döðlur 

• Brie ostur með jarðarberjum og bláberjum 

• Pulled pork smáborgari með BBQ-sósu 

• Nauta smáborgari með bernaise sósu, salati 
   og steiktum lauk 

• Grafinn lax með fersku salati og graflaxsósu 

• Hráskinka með melónu og parmesan osti

• Sætkartöflu Falafel með hvítlaukssósu 

• Súkkulaðihúðuð jarðarber 

• Brownies

12 bita matseðill 3.750 kr. per mann

• Kjúklingaspjót teriyaki

• Kjúklingaspjót með jalapeno- og mangósósu

• Kjúklingaspjót í BBQ-sósu

• Kjúklingaspjót með grænu pestói

• Brie með jarðarberjum og bláberjum

• Beikonvafðar döðlur

• Kókos tígrisrækjur með sweet chili sósu 

• Lambaspjót með avocado sósu

• Roastbeef rúlla vafin með klettasalati og bernaise sósu 

Spjót 340 kr. stk. 

• Samosa með sweet chili sósu

• Sætkartöflu Falafel m/satay sósu

• Bruschetta með tómötum, basil, hvítlauk 
  og mozzarella osti 

• Bruschetta með gúrku- og fennel salsa og fersku chili

• Blandaðir ávextir 

• Fylltar vatnsdeigsbollur 

• Grænmetisbakki með ídýfu

• Vorrúllur með sweet chili sósu

Grænmetisréttir 300 kr. stk. 

• Frönsk chili súkkulaðikaka með hvítu súkkulaði 

• Döðlugott með marsípani

• Súkkulaðihúðuð jarðarber

• Makkarónur

Eftirréttir 350 kr. stk

• Raftaskinka, ítalskt salat, egg, agúrka, tómatur og
   steinselja

• Reyktur lax, eggjahræra, lambhagasalat og paprika

• Roastbeef, remúlaði, súrar gúrkur, egg, ferskjur, asíur 
   og steiktur laukur

• Rækjur, majónes, egg, salat, tómatar, gúrka og paprika

• Rauðspretta, remúlaði, egg, súrar gúrkur og tómatar

Smurbrauð 
heil sneið 1.090 kr. stk., hálf sneið 790 kr. stk. 

• Blandaðir ostar, ávextir og sulta

• Hráskinka með melónu og parmesan osti

• Reyktur lax með chili kartöflusalati

• Grafinn lax með fersku salati og graflaxsósu 

• Bruschetta með tómötum, basil, hvítlauk 
   og mozzarella osti

Ostabakki 990 kr. per mann

Snittur á brauði 330 kr. stk.

PINNAMATUR
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• Pakki A 410 kr. per mann
Kaffi og te

• Pakki B 790 kr. per mann
Kaffi, te og meðlæti 
(Hægt að velja kleinu, kanilsnúð, bollaköku, brownie, 
croissant, súkkulaði-kókosköku, hafraköku eða láta 
eldhúsið um að velja)

• Pakki C 850 kr. per mann
Kaffi, te og smurð rúnstykki   

• Pakki D 1.090 kr. per mann
Kaffi, te og tertusneið m/rjóma 

• Pakki E 520 kr. per mann
Kaffi, te og kex

• Pakki F 640 kr. per mann
Kaffi, te og konfekt 

• Pakki G 410 kr. per mann
Heitt súkkulaði m/rjóma

• Pakki H 5.300 kr.
Kaffikanna ca 13 bollar 
(pappamál, mjólk og sykur fylgja)

Gos ½ ltr. - 290 kr. Flaskan

Gos 2 ltr. - 580 kr. Flaskan

Réttur dagins og kranavatn  - 1.690 kr. per mann

Súpa dagsins, brauð og smjör - 1.050 kr. per mann

Súpa dagsins, brauð, smjör og salat  - 1.280 kr. per mann

Flatkaka með osti/hangikjöti - 350 kr. stk.

Lítið Boost - 500 kr. per mann

Smáborgarar 350 kr. stk.

• Frönsk chili súkkulaðikaka með hvítu súkkulaði 

• Döðlugott með marsípani

• Súkkulaðihúðuð jarðarber

• Makkarónur

• Hráskinka með melónu og parmesan osti

• Reyktur lax með chili kartöflusalati

• Grafinn lax með fersku salati og graflaxsósu 

• Bruschetta með tómötum, basil, hvítlauk 
   og mozzarella osti

Snittur á brauði 330 kr. stk.

FUNDARKAFFI AÐRAR VEITINGAR

Ávaxtabakki - 490 kr. per mann

Samlokubakki - 880 kr. per mann

Samloku-tortillu bakki - 980 kr. per mann

Nestispakki - 1.500 kr. per mann
Samloka, ávöxtur og drykkur 

Salat frá Salatbar HÁMU - 2.290 kr. per mann

Réttur dagsins og kranavatn - 1.690 kr. per mann

Ostabakki - 990 kr. per mann

Léttvínsflaska - 3.800 kr.

Freyðivínsflaska - 4.500 kr.

Bjór í flösku - 730 kr.

Glasaleiga - 100 kr. per glas

Diskaleiga - 100 kr. per disk

Tappagjald: 

Léttvín - 770 kr. per flösku  

Bjór - 110 kr. per flösku

Taudúkar - verð frá 1.300 kr. per dúk

Pappadúkar  - 2.000 kr.

Þjónusta -  25.000 kr. m.v. einn starfsmann fyrir hverja 
50 gesti. 6.250 kr. per klst. umfram 4 klst.
Vín og bjór er aðeins afgreitt ef þjónn fylgir pöntuninni.

Háskólatorgi 

Sæmundargötu 4, 

101 Reykjavík 

Sími 5-700-700

Stúdentakjallarinn afgreiðir einnig pantanir fyrir hópa. 
Tekið er á mótu pöntunum á studentakjallarinn@fs.is
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