Hos oss kan man skapa en egen buffé om man önskar
eller välja enbart ett färdigt förslag.
1.

Välj ett färdigt bufféförslag.

2.

Välj ett färdigt bufféförslag och bygg på den från vår tillvalsmeny.

3.

Skapa din helt egen buffé utifrån vår tillvalsmeny. Minsta best 120:- / kuvert

Minsta beställning 10 port
Dessa priser är inkl. moms och gäller för avhämtning
Priser med servering och helhetslösning - begär offert

BUFFÉ 1

Enkelt o Gott

2 sorts sill + Potatis
1 sorts paj

( välj sort )

2 sorter kallskuret ( ex: Rostbiff - rökt skinka - kalkon - Tjälknöl )

2 sorter sallad

en vanlig grönsallad + en morotsallad

Potatissallad eller Potatisgratäng
Bröd, smör och ost (typ brie)

BUFFÉ 2
Kallmarinerad fläskfilé

(alt. varm pepparfilé och grönpepparsås)

Kycklingspett Teriyaki (kalla eller ljumna)
1 sorts paj ( Välj sort )

2 sorter sallad

en vanlig grönsallad + en tomatsallad m. pesto

Sparris-snurror
Potatissallad eller Potatisgratäng
Bröd - ost - smör

BUFFÉ 3
Inkokt laxbit med räkor, majonäs och primörer (kall)
2 sorters paj ( Välj sort )
Köttfärsspett med bacon
1 sort kallskuret (ex. rostbiff - rökt skinka - kalkon…)

2 sorts korv i skivor( typ salami)
1 sorts sallad med oliv och fetaost
Potatissallad eller potatisgratäng eller potatisbakelse
Bröd - ost - smör

BUFFÉ 4

PAJBUFFÉ

I alla dessa menyer ingår: Grönsallad, Bröd, Smör och Ost (typ Brie)

4a) 1 st valfri paj

79:- / kuvert

4b) 2 st valfri paj

99:- / kuvert

4c) 3 st valfri paj

125:- / kuvert

(Minsta best. 20 port)

4d) 4 st valfri paj

145:- / kuvert

(Minsta best. 25 port)

4e) 5 st valfri paj

165:- / kuvert

(Minsta best. 30 port)

VÄLJ MATPAJ TILL BUFFÈERNA

Broccolipaj m. champinjon o tomat

Kycklingpaj

Spenat och fetaostpaj

Köttfärspaj

Ostpaj gjord på prästost

Tacopaj

Grönkålspaj ( under säsong )

Ost & Skinkpaj

Svamppaj med bacon

Kryddig Korvpaj

Kall Skaldjurspaj

Salami / Briepaj

Räkpaj med sparris

VÄLJ DESSERTPAJ TILL BUFFÈERNA
Hallon & vitchokladpaj

Blåbärspaj

Banoffeepaj

Ananaspaj

Key lime paj

Äppelpaj med kanel

BUFFÉ 5
2 sorters sill

Sillbuffé
( Välj sort )

Silltårta
Gubbröra
Ägghalva med majonnäs och räkor
Kokt potatis
Blomkålssallad med rädisor
Knäckebröd, mjukt bröd - smör - ost ( välj; grevé el. brie )

BUFFÉ 6

”En liten smak av medelhav”

Heta korvspett ( varma )

1 sort salami
Lufttorkad skinka
Spenat o fetaostpaj
Tomat o mozzarellasallad

Grekisk sallad
Tzatziki
Olivmix
Smördegsgrissini med parmesan och rosmarin

Focaccia

BUFFÉ 7

Lätt & Läckert

Tandoorikyckling spett ( varma )
Raita med mynta
Kall Skaldjurspaj i portionsform
Västerbottenkräm i snapsglas med röd stenbitsrom
Pastasallad

( välj sort )

Broccolisallad
Melonsallad med feta
Baguette - smör och ost ( typ brie )

BUFFÉ 8

A´la Vego

( vegetariskt alt. Veganskt )

Morotsoppa i småglas toppad med rostade frön
Sojafärsfylld squash
Sparrissnurror
1 sorts Paj (välj sort )
Grillspett med

paprika / champinjon / tofu / lök m.m.

Hummus med morotsstavar och grissini
2 st valfri sallad
Bröd - smör och ost

TILLVALSMENY
Välj ett färdigt bufféförslag och bygg på den från vår tillvalsmeny
eller
Skapa din helt egen buffé utifrån vår tillvalsmeny. Minsta best 120:- /kuvert, minst 10 kuvert
Priserna är per/kuvert, inkl moms och gäller för avhämtning.

Kyckling
Kött

Kycklingben ugnsgrillade

12:-

Köttbullar (kryddans egna)

10:-

Kycklingspett teriyaki med sesam

18:-

Rosenkorv

10:-

Kycklingspett tandoori

18:-

Salami

10:-

Kycklinggryta med curry

20:-

Mortadella

10:-

Lufttorkad skinka

12:-

Rostbiff

15:-

Rökt skinka

15:-

Rökt kalkon

15:-

(=grillkorv i bitar)

Teriyakibiff med feta o soltork tomat 15:Heta korvspett (varm)

20:-

Köttfärsspett med bacon 22:Tjälknöl

25:-

Pepprig fläskfilé

25:-

Kallmarinerad fläskfilé

25:-

Fisk
Inlagd sill

10:-

Senapssill

10:-

Västkustsill

10:-

Apelsinsill

10:-

Eget önskemål på sill

10-15:-

Gubbröra

10:-

Matjessill bricka med ägghack

12:-

Silltårta

15:-

Janssons frestelse

15:-

Kallrökt lax m. pepparrotsgrädde

25:-

Varmrökt lax

25:-

m. romsås

Gravad lax m. hovmästarsås

25:-

Inkokt lax m. romsås och garnityr

25:-

Tillvalsmeny fortsättning...
Pajer

Vegetariskt / Vegan

Broccoli m. champinjon o tomat

15:-

Färsfylld Squash

Spenat o feta

15:-

Grillspett med paprika / champinjon / tofu / lök m.m. 25:-

Grönkål m. feta ( säsong )

15:-

Teriyakispett vegofilé

20:-

Svamp m. bacon

15:-

Gryta med curry

20:-

Ost (prästost)

15:-

Vegosill apelsin

10:-

Västerbotten

20:-

Se även vissa pajer, fråga gärna!

Ost o skinka

15:-

Vi kan lösa flera alternativ.

Kall skaldjurspaj

20:-

Övrigt

Räkor med sparris

20:-

Ägghalva med majo o räkor

Lax med spenat

25:-

Ägghalva med avokado o pepparrot 10:-

Kyckling

20:-

Sparrissnurror

18:-

Taco med nachochips o sås

25:-

Olivmix med citrus o persilja

10:-

Köttfärs

20:-

Vindruvor

10:-

Kryddig korv

20:-

Blandad frukt på fat

15:-

Salami Brie

25:-

10:-

Bröd specialsorter

Ost
Färskost smaksatt el naturell

25:-

5:-

Paprika, vitlök, örter, rosépeppar,
örtagård, vitlök/cayenne m.m.

Grevé

8:-

Brie

8:-

Ädelost grön el blåmögel

8:-

Focaccia

8:-

Ostsnittar

8:-

Grissini naturell el. smaksatt

10st / 25:-

Smördegsgrissini

10st / 25:-

med parmesan o rosmarin

Kex 3 olika sorter

10:-

Tillvalsmeny fortsättning...
Potatis
Kokt potatis

Sallad som tillbehör
8:-

Enkel grönsallad
Med tomat, gurka och paprika

Potatisgratäng

15:-

Potatissallad m. äpple/purjo

15:-

Potatissallad m. curry o ananas

15:-

Tomatsallad

Potatissallad m. sparris

15:-

Med pesto och svarta oliver

Potatissallad fransk

15:-

Grekisk sallad

m. vinägrett paprika o purjo

Pasta - Ris m.m.

10:-

Morotssallad

10:-

Med spenat o citrus

10:12:-

Blomkålsallad

m rädisor

12:-

Broccolisallad

krämig

12:-

Bönsallad med färg

12:-

Kokt pasta

10:-

Tomat o Mozzarella

15:-

Pastasallad med pesto o rostade frön

10:-

Melonsallad med feta

15:-

Pastasallad med ädelost och vindruva

15:-

Pastasallad

15:-

Såser / Dressingar / Dipper

Kokt ris

10:-

Vinägrett ingår till salladerna,
antingen i eller på sidan om.

Kokt smaksatt ris

15:-

Tzatziki

10:-

Raita med mynta

10:-

Hummus

10:-

Guacamole

10:-

Dipper olika smaker

10:-

Grönsaker till dipp

15:-

med tomat, rödlök och oliver

Med persilja - vitlök och rosé

Quinoa

10:-

Morot, gurka, selleri, paprika, egna önskemål.

