
Dinner buffét  
Svensk buffé
Matjes-, tomat-, senaps- och inlagd sill

Skagenkanapé

Gubbröra på kavring

Gravlax med hovmästarsås

Lufttorkad Tvärnöskinka med melon

Kräftsallad med strimlade rotfrukter i örtagårdsås

Skaldjurspaté fänkålssallad och aioli

Rostbiff med rödbetor och remouladsås

Marinerade rotfrukter med koriander- & citrondipp

Potatissallad med kaprisblommor med blandsallad

Wallenbergare med sockerärtor, rårörda lingon,gräddsås och potatismos

Rökt laxfärserad flundrafilé med grillgrönsaker och dillpotatis

Färskostfyllda vegetariska pastarulle med tomatsås

Västerbottens-, prästost och dillpotatis

Hälle-, knäckebröd, fullkornslimpa och smör

Hallonpaj med vaniljsås

Chokladmoussetårta med bärkompott

Mormors ostkaka med hjortronsylt

Fruktsallad med jordgubbar och mynta

500 sek/person exkl moms 

 
Svenska

favoriter!



Dinner buffét  
Buffé med internationell mix

Cesarsallad med kyckling

Cheviche -torsk, lime, paprika, lök och olivolja

Soja, ingefära och mirin marinerad lax kub

Bulghursallad, lamm, fetaost och kalamataoliver

Guacamole, majschips, jalapeños och pita

Fiskgryta och aioli 

Revbensspjäll och sötsursás

Fläskfilé Yakitoory

Kycklingbröst, curry ananas och basmatiris

NY Cheesecake med hallonsás

Brownie med vaniljsás

400 sek/person exkl moms excl v.a.t

 
En mix från hela världen pådin tallrik



Dinner buffét  
Buffé från MEDELHAVET

Ciabatta bröd 
 
Grissini med oliver

Olivolja och flingsalt

Tumaca – riven tomat, olivolja och salt

Ruccola

Lufttorkad spansk chorizo, italiensk salami och spansk salami

Vitello tonnato

Campera sallad -paprika, tomat, lök, oliver, potatis, olivolja, sherryvinäger

Manchego ost och tapenade

Tomat och mozzarella sallad med pesto

Paella mixta 

Tortiglioni a la potanesca – kapris, tomat, ansjovis och oregano

Kebab köfte och pita bröd 

Crema Catalana

Pannacotta – jordgubbssås

Macarpone creme al amaretto

450 sek/person exkl moms 

 
En resa till medelhavet serverad!



Booking policy
Alla priser är per person och presenteras exklusive moms. Meny och dryckesval skall vara 
oss tillhanda senast två veckor före bokat evenemang. Detta för att vi skall ha möjlighet 
att säkerställa att de råvaror och drycker som ingår i era menyer finns tillgängliga. Skulle 
detta inte ske förbehåller vi oss rätten att förändra meny och dryckesalternativ beroende 
på tillgång. För bästa möjliga service och kvalitet ber vi er att enas om en av menyerna till 
samtliga i sällskapet. Självklart tillgodoser vi era önskemål gällande annan mat för per-
soner med allergier eller avvikande kost. Vi ser fram emot att få ta emot er beställning. 
Välkommen!

All prices are per person and are presented exclusive of V.A.T. Menu and beverage prefer-
ences should be sent to us, at the latest, two weeks prior to the scheduled event. This makes 
it possible for us to guarantee the availability of the ingredients and beverages included in 
your selections. Should this not occur, we reserve the right to change the meal and bever-
age options depending upon availability. For the best possible service and quality we ask 
that you agree upon one of the menu options for everyone in your group. Naturally, we will 
accommodate your wishes in regards to meal options for those with allergies or a restrictive 
diet. We are looking forward to your booking. Welcome!


