
Café prislista 
Saft 0,50 € 

Kaffe/te 1,00 € 

Kakbit/pirog 2,00 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Uppdaterat 16.5.2022)       

 

Café ordnas under filmfesten (åk1) och under Open Stage (åk2) 

Under Open Stage 2022 deltog ca 150 pers (ca 70-80 vuxna).  
 

● Räkna med att ca 50 % av besökarna är föräldrar, koka färdigt kaffe för dryg 
hälften av dem, alltså 30 % (OS café 2022 räckte en termos kaffe) 

● Laktosfri mjölk och havredryck till kaffe (OS café 2022 räckte 1 liter av 
båda) 

● En termos med hett vatten för te, gärna både svart och grönt te i påse 
● Det går åt mycket saft, många föräldrar väljer också det alternativet, blanda 

färdigt åt ca 40% av besökarna. Räkna med att det skall finnas saft att blanda 
för totalt 60% av besökarna. (OS café 2022 räckte två st Mehukatti 1,5L 
blandsaft. 1,5 liter Mehukatti räcker ungefär till 6 liter färdig saft) 

● Ha också en kanna med vatten framme 
● Söta bakverk 

○ Mockarutor åt ca 70 % av besökarna (OS café 2022 fanns det 5 stora 
plåtar och 1 mindre plåt mockarutor. Det skulle ha gått åt mera, 
ca 7 stora plåtar/150 pers) 

○ Muffins önskades som andra alternativ för sött, ca 20-30% av besökarna 
○ Söta bakverk har bättre åtgång än saltiga 
○ Man kan sälja annat sött än bakverk 

● Saltigt 
○ t.ex. karelsk pirog åt ca 30 % av besökarna, till 30 piroger räcker ett 

paket Oivariini eller liknande lättbredbart smör (OS café 2022 dålig 
åtgång av karelsk pirog och saltig paj) 

 

Allergier, beakta gärna sött och saltigt 

o   Laktosfritt (gärna allt) 

o   Glutenfritt (gärna minst en sort sött och en sort salt, ca 5 portioner) 

o   Äggfritt (gärna minst en sort sött och en sort salt, ca 5 portioner) 
 

OBS! Det går ofta att kombinera flera allergialternativ och man behöver inte 
marknadsföra dem som special innan nån frågar, t.ex mockarutorna går lika bra åt som 
glutenfria! Det kunde vara bra att skriva på prislistan: OBS! Fråga efter olika 
dietalternativ vid behov! 

 


