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TilltugG
Smördegsstrut fylld med färskost
och örter toppad med rostad skinka
Skaldjurssallad med örtkrutong
och citronaioli

Lufttorkad skinka på crostini med
rostad paprika och ruccolapesto
Krustad fylld med varmrökt laxmousse
toppad med krasse

55:-

Limèpannacotta serveras med myntamarinerade färska bär
Rabarberkompott med citronkladdkaka och vaniljkräm
Färska jordgubbar med färskostkräm smaksatt med amaretto serveras
med rostad mandel
Smörstekta äppelklyftor med kanel
och kardemumma toppad med kaksmul
och vaniljsås

85:-

Grillbuffé
Grillspett på kycklingfilé marinerat med citron,
vitlök och färska örter
Ljummen rostbiff marinerad i ingefära och
porter
Sallad med varmrökt lax, salladslök och
granatäppel
Färskpotatissallad med basilika och fänkål
Melonsallad med fetaost, mynta, chili och
olivolja
Sallad på belugalinser med rostad aubergin,
zucchini, paprika och kronärtskockshjärtan samt
oliver
Gurkraita med mynta, spiskummin och chili
Foccacia med flingsalt och rosmarin
Vispat citronsmör

Lilla vår och
sommarbuffén
Porchetta med citron, vitlök och färska örter
Sallad med varmrökt lax, salladslök och
granatäpplen
Färskpotatissallad med salladslök, sockerärtor och rostad vitlök och honungsvinigrette
Tomat och ruccolasallad med örtmarinerad
mozzarella
Humus med gröna sojabönor, vitlök och chili
Gurkraita med mynta och spiskummin
Foccacia med flingsalt och rosmarin
Vispat citronsmör

295:-

340:-

Stora vår och
sommarbuffén

Helgrillad gris

Ugnsbakad laxsida med citron, parmesan och
sardeller
Porchetta med citron, vitlök och färska örter
Ljummen rostbiff marinerad med ingefära och
porter
Färskpotatissallad med säsongens primörer
och rostade kronärtskockshjärtan
Broccolisallad med knaperstekt bacon,
paprika och rostade solroskärnor
Skogschampinjonsallad med ruccola, citron
och tryffelolja
Sallad på belugalinser med rostad aubergin,
zucchini, paprika och oliver
Hummus med gröna sojabönor, vitlök och chili
Ajvaryoghurt
Foccacia med havssalt och rosmarin
Vispat citronsmör

340:-

Färskpotatissallad
med säsongens primörer och rostade
kronärtskockshjärtan
Broccolisallad med knaperstekt bacon,
paprika och rostade solroskärnor
Skogschampinjonsallad med ruccola, citron
och tryffelolja
Sallad på belugalinser med rostad
aubergine, zucchini, paprika och oliver
Hummus med gröna soyabönor, chili och vitlök
Ajvaryoghurt
Foccacia med havssalt och rosmarin
Vispat citronsmör
(minsta antal 50 pers)

395:-

Förfrågan
Vi tar hand om hela din fest, eller
delar av den. Du önskar, föreslår och
bestämmer – vi levererar.
Kontakt
Ett snabbt möte i ditt hem, ditt
kontor eller hos oss sparar mycket
tid. Har vi möjlighet att ses i den
lokal där eventet ska genomföras,
får vi snabbt en bild av vilka förutsättningar som finns på plats och
hur dina specifika önskemål kan
uppfyllas.
Offert
När vi har tillräckligt med
information sätter vi ihop en offert.
Vi försöker ha ditt förslag eller ett
utkast klart inom en vecka.
Priser
Moms ingår i samtliga priser.
Betalning
Betalning sker kontant/kort vid
leverans/avhämtning.
Minsta antal
för beställning:
30 portioner om inte annat är
överenskommet.
Detta är endast ett litet urval vad vi
kan göra, hittar du inget som passar
just dig eller din budget? Tveka inte
att höra av dig så gör vi ett unikt
förslag till just dig och ditt sällskap.

