Meny / Prislista
CATERING

kuvert pris
Allt ingår

FÖRRÄTT

Kallrökt lax på romtoast………………………………………………………………
Skagentoast……………………………………………………………………………… .
Krustad med kantarellstuvning…………………………………………………………….
Räkcocktail……………………………………………………………………………….
Avocadotoast med rödrom ………………………………………………………………...
Pharmaskinka med rocculasallad, pestovinegrette och honungsmelon………………… …...
Fylld avocado med färska räkor………………………………………………………… ….

Avhämtning
Endast maten

80:85:85:85:85:85:90:-

70:75:75:75:80:-

VARMRÄTT

Helstekt kotlettrad med rosépepparsås, koktpotatis, bukettgrönsaker, gelé, gurka, smör & bröd
Porterstek med portersås, koktpotatis, bukettgrönsaker, gelé, inlagd gurka, smör & bröd
Örtmarinerad kycklingfilé med potatisgratäng, pepparsås, grönsallad, gelé, smör och bröd…
Helstekt Fläskfilé med svampsås el. ädelostsås, haricots verts, potatisgratäng, gelé, smör & bröd
Ugnsbakad lax med romsås, koktpotatis, grönsallad, smör & bröd...……………….. ……………
Fylld Fläskfilé med pepparsås, potatisgratäng, haricots verts, svartvinbärsgelé, smör&bröd …
DESSERT

Hovdessert med maräng, grädde, glass, banan och chokladsås………………………………
Fruktsallad med gammaldags vaniljglass…………………………………………….………
Fruktsallad med cognacsgrädde……………………………………………………………….
Fläderparfait………………………………………………………………………………… ..
Lime marinerade jordgubbar med vaniljglas ………………………………………………
Vit choklad mousse…………………………………………………………………………
Vanilj pannacotta med limemarinerade jordgubbar…………………………………………...

165:175:175:
185:190:190:70:70:70:75:75:75:80:-

TÅRTOR

Gräddtårta eller Prinsesstårta 12 bits ……………………………………………………………30:- / bit
Kladdkaka med vispgrädde……………………………………………………………………… 35.- / bit
Jordgubbs cheesecake.………………………………………………………………………… 45:- / bit
Bröllopstårta……………………………………………………………………………………….65:- / bit
Kondis kaka……………………………………………………………………………………………20:- / bit
Kaffe………………………………………………………………………………………………… 20:Lättdryck…………………………………………………………………………………………… .20:I kuvertpriset ”allt ingår” så ingår porslin, glas och dukar samt dunilin servetter ingår i kuvert priset.
Serveringspersonal tillkommer med 395 kr / timma / st.
I kuvertpris ”avhämtning” så ingår endast maten.
Alla priser är med inkl.moms.
Ni är välkomna att ringa oss för närmare information !

150:160:160:175:180:180:65:70:70:-

225:- /heltårta
30:- / bit
40:- / bit
15:- / bit
10:10:-

Buffé 1
CATERING

Tunnbrödsrulle med räkor och avokado
Ost & boccolipaj (varm)
Tunnskivad örtmarinerad kycklingfilé
Lufttorkadskinka
Ugnsbakadlax med gräslök & purjolöksås
Kyckling pastrami
Plommontomater, mozzarella och rödlök i vinegrett
Pastasallad med soltorkade tomater, ruccola, oliver och pesto
Koktpotatis (varm)
Melon
Grissini
Bröd och smör
Kuverpris allt ingår: 285 kr
Kuverpris För avhämtning: 260 kr

Buffé 2
CATERING

Skaldjurstårta på kavringsbotten
Spenatpaj med fetaost & oliver (varm)
Limemarinerad fläskfilé
Varmröktlax
Lufttorkadskinka
Tandorimarinerade kycklingklubbor (varm)
Grekisksallad
Pastasallad med soltorkade tomater, champinjoner och pesto
Potatis & ruccolasallad med dijonsenapdressing
Melon
Grissini
Bröd och smör
Kuverpris allt ingår: 295 kr
Kuverprist för avhämtning: 270 kr

Buffé 3
CATERING

Varmrökt lax med senapdressing
Kycklingspett (varm)
Limemarinerad fläskfilé
Lufttorkad skinka
Strimlad potatisgratäng (varm)
Paj med spenat, fetaost och soltorkade tomater (varm)
Pastasallad med räkor och röd paprika
Sallad med ruccola
Grissini
Fuccacia bröd med smör
Kuverpris allt ingår: 300 kr
Kuverpris för avhämtning: 275 kr

Buffé 4
CATERING

Paj med spenat och fetaost (varm)
Lufttorkad skinka
Pestobakad lax med basilikacreme
Chilimarinerade drownstick (varm)
Pastasallad med pesto, champinjoner och gröna oliver
Salami & pastrami,
Italiena Janson (varm)
Sallad med soltorkade tomater,rödlök och rödpaprika
Melon
Svarta oliver
Fetaost
Grissini
Bröd & smör
Kuverpris allt ingår: 295kr
Kuvertpris för avhämtning: 270 kr

Buffé 5
CATERING

Paj med broccoli & soltorkade tomater (varm)
Grillad Rostbiff
Rökt kalkonbröst
Lufttorkad skinka
Skaldjurstårta med dillfrö på kavringsbotten
Pastasallad
Potatissallad
Varmrökt lax
Grönsallad
Melon, Kiwi & vindruvor
Grissini
Smör & bröd
Kuvertpris allt ingår: 285 kr
Kuvertpris för avhämtning: 260 kr

Buffé 6
CATERING

Paj med broccoli (varm)
Kycklingspett (varm)
Limemarinerad fläskfilé
Lufttorkad skinka
Strimlad potatisgratäng (varm)
Sallad med ruccola
Grissini
Fuccacia bröd med smör
Kuverpris allt ingår: 225 kr
Kuverprist för avhämtning: 200 kr

Buffé 7
CATERING

Grillad Rostbiff
Rökt kalkonbröst
Lufttorkad skinka
Rökt fläskfilé
Potatisgratäng (varm)
Grönsallad
Melon, Kiwi & vindruvor
Smör & bröd
Kuvertpris allt ingår: 175 kr
Kuvertpris för avhämtning: 135 kr

Buffé 8
Catering

Varmrökt lax med senapdressing
Kycklingspett (varm)
Limemarinerad fläskfilé
Lufttorkad skinka
Paj med spenat, fetaost och soltorkade tomater (varm)
Pastasallad med oliver, ruccola & pharmesan
Tomat & mozzzarellasallad
Sallad med fetaost & soltokade tomater
Sweetchili med yoghurt
Grissini
Fuccacia bröd med smör
Kuverpris allt ingår: 295 kr
Kuvertpris för avhämtning 270 kr

