Bufféer

I samarbete med
Buffé 1

Västerbottenpaj
Fläskfilé
Tomat och löksallad
Potatissallad med vinägrett eller
potatisgratäng smör och bröd ………ingår

Buffé 2

Varmrökt lax med kesosallad
Kycklingsallad med rostad paprika och kapris
Krämig vegetarisk pastasallad eller
potatisgratäng
Sallad, Pickles, Smör och bröd ……… ingår

Kallskuret

Parmaskinka, Rostbiff, Rökt kalkonbröst
Västerbottenquiche, Inlagda grönsaker
Caesarsallad med dressing
Potatissallad eller gratäng, Smör och bröd
Blandad fruktsallad med vit choklad
…………….+ 65 kr/person

Plockbuffé – kan ätas stående

Tandoorispett, Bakad laxrulle, Minipizza
Marinerad fetaost och oliver, Parmarullar
Räk- och ostfylld bouché, fyllda champinjonhattar
Vinegrette-potatis, Ostbröd
………….+ 70 kr/person

Buffé 3

Tre sorters blandat kött
Potatissallad eller potatisgratäng
Blandsallad med balsamicodressing
Inlagda champinjoner
Brieost, kex och vindruvor
Smör och bröd ………………. +20 kr/person

Tex Mex

TacosTortillas
Köttfärsfräs Kycklingfräs, Avokadoröra,
Tomat, Lök, Majs, Peperoni, Grönsallad,
Riven ost, Het och mild sås,
Gräddfil……………. + 20 kr/person

Italiensk Buffé

Laxcarpaccio, Parmaskinka med melon
Salami, Pastasallad
Parmesangratinerade champinjonhattar
Mozzarellasallad, Inlagda champinjoner
Marinerade soltorkade tomater
Oliver, Pesto
Italiensk potatissallad eller potatisgratäng
Gorgonzola, Druvor och kex
Foccacia ………………. + 100 kr/person
Inklusive Varmrätt:
Lasagne frutti di mare … + 150 kr/person
Inklusive Efterrätt:
Tiramisu ………………. + 150 kr/person

Mellanbuffé

Varmrökt lax, Grenolata marinerad fläskfilé
Kycklingfiléspett, Kräftpaté,
Salladssymfoni med bacon och krutonger
Sauce verte, Marinerade grönsaker
Potatisgratäng eller potatissallad
Smör och bröd ………………. + 70 kr/person

Svensk buffé

Två sorters sill, Gravad lax,
Ägghalvor med räkor, Rökt renstek,
Hovmästarsås, Pepparrotsgrädde, Köttbullar,
Prinskorv, Janssons frestelse,
Kokt potatis, Sallad,
Inlagd gurka, Västerbottenost,
Smör, hårt och mjukt bröd …….+ 75 kr/person

Lättblandad Buffé

Vitlöksmarinerade räkstjärtar på salladsbädd
med currydressing
Apelsinstekt laxfilé med dressing gjord på
chili och soltorkade tomater
Kycklingspett a la Thai
Nudelsallad med finhackad bacon på sidan
Marinerade grönsaker
Blandsallad med cocktailtomater
Potatissallad eller gratäng
Majs, bröd och smör ……………+ 70 kr/person

Fler alternative på nästa sida 

Fortsättning av

Bufféer

I samarbete med

Spansk Plockbuffé (kall)

2 olika pintxos (stekta brödskivor) med
skaldjursröra på den ena och tonfiskröra på den
andra
Gremolatamarinerad finskuren fläskfilé
Tortillakuber (spansk omelett)
Kycklingspett med tomat och mozarellapärlor i
glas
Spansk pizza med lufttorkad skinka och ruccola
Kanarisk potatis med kryddig chilisås
Olivtapenade, Uppskurna ostfyllda tortillabröd
……………….+ 100 kr/person

Barbeque/Grillbuffé

Chorizokorv på grillad paprika bädd
Marinerade fläskfiléspett
Räk- & kycklingspett
Grillade majskolvar
Hickorylaxfilé med chili och ananascréme,
Pickles, Aioli, Barbequesauce, Coleslaw
Tomat- och löksallad, Valfri potatis
Sallad, Smör och bröd ………………. + 100 kr/person

Street Food-buffé (kall eller varm)

Strimlad pulled pork med soya- och chilimojo
Het bacon- och köttfärsfräs med wasabicreme
Sliced currykyckling med mild yoghurtdressing
Frästa grönsaker, Blandsallad
Tomat och lökblandning i vinägrett
Kryddig ostbakad klyftpotatis
Pita och tortillabröd att ta maten i samt korg för
att lägga densamma i ………………. + 100 kr/person

Julbord (julbord 2)
Sill, 2 sorter, Varmrökt lax
Ägghalvor med räkor
Julskinka, Rökt korv
Rödbetssallad, Pepparrotscreme
Senap, 2 sorter, Julbröd, 2 sorter
Smör, ost, Köttbullar, Prinskorv
Janssons frestelse, Kokt potatis
…..+100 kr/person

