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BUFFÉ FELIZ NAVIDAD 
Minimum 20 people

342:- ex. VAT / 383:- incl. VAT

Lax och melon med jalapenomajonnäs
Salmon and melon with jalapeno mayonnaise

Friterad kronärtskocka med chimichurri och rocotomajonnäs
Fried artichoke with chimichurri and rocoto mayonnaise

Totopos med mockamole, tomat och fetaost
Totopos with mockamole, tomato and feta cheese

Ceviche Nikkei - tonfisk, avokado, majs, leche de tigre,
soja, sesam, koriander
Ceviche Nikkei - tuna, avocado, corn, letche de tigre, soy, 
sesame, cilantro 

Tostada de pollo - kyckling, majonnäs, aji amarillo, avokado, 
majs, pico de gallo
Tostada de pollo - chicken, mayonnaise, aji amarillo, avocado, 
corn, pico de gallo

Tostada de verde - kantareller, rostad majs, svarta bönor, 
chili, koriander
Tostada de verde - chantarelles, roasted corn, black beans, 
chili, cilantro
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Servering av dryck på avräkning ingår i menypriset

För betalbar gäller följande:

För grupper under 30 personer, så använder ni vår bar en trappa ned 
(kostnadsförslag för egen bartender på offert)

För grupper över 30 personer så ingår bar där vi säljer öl och vin 
(kostnadsförslag för cocktailbar på offert)

Prisexempel dryck:

Öl    från 60:- ex moms 75:- inkl moms 
Vin    från 80:- ex moms 99:- inkl moms
Alkoholfritt  från 31:- ex moms 35:- inkl moms
Drinkar   från 116:- ex moms 145:- inkl moms 

--------------------------------------------------------------------

Avbokningsregler:
Avbokning kostnadsfritt 14 dagar före ankomst
Avbokning 50% kostnadsfritt 7 dagar före ankomst
Avbokning 10% kostnadsfritt 3 dagar före ankomst

Om ni efter avbokning hamnar under minimumantal så förbehåller vi oss 
rätten att flytta er bokning till vår restaurang och eventuella förän-
dringar i menyn kan komma att göras


