
 

Landgångar  99: -/st.  

Smörgåstårta  89: -/bit  

Smörgåstårta glutenfri/laktosfri  95: -/bit  

Italiensk buffé  290: -/per person  

Buffé 1  270: -/per person  

Buffé 2  260: -/per person  

Buffé 3  220: -/per person  

Buffé 4  230: -/per person  

Buffé 5  299: -/per person  

Buffé 6  250: -/per person  

Buffé 7  260: -/per person  

Buffé 8  260: -/per person  

Vegetarisk buffé  240: -/ per person  

Barnbuffé   160: -/per person  

Festbuffé 1, 2 eller 3  270: -/ per person  

Lyxbuffé 1/2  470: -/per person  

Snittar  35: -/st.   

Kanapéer  19: -/st.  
Vi vill ha din beställning tre helgfria dagar innan leverans. 

Det minsta antal portioner vid beställning av buffé är för 10 personer. 

Gör din beställning mån-fre 8-17 på telefon 

08-441 53 35 eller 08-441 53 33  

eller kom in och prata med oss direkt i 

delin! 

  

  

Cateringmeny 
  

  



Landgångar 99: -/st.  
- Lyx landgång  

- Prosciutto och mozzarella  

- Rostbiff  

- Alessandro  

- Skinka och köttbullar  

- Lax och räkor  

- Vegetarisk  
  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 



Smörgåstårtor 89: -/bit   
(Alla smörgåstårtor går att få laktosfria, 

glutenfria eller både och. 95: -/bit)   
- Vegetarisk  

- Vegansk  

- Parma och mozzarella  

- Kalkon och ost  

- Kalkon  

- Räktårta  

- Ost och skinka  

- Rostbiff, ost och skinka  

- Rostbiff  

- Skinka, lax och räkor  

- Lax och räkor  

  

  

  

 

  



Bufféer (minst 10 pers.)  

Italiensk buffé  
Parmaskinka med honungsmelon  

Tre olika sorters salami  

Mortadella med vitlök  

Rökt skivat kalkonbröst toppat med fågelpastej  

Tre olika italienska delikatessostar på spett  

Tomat o mozzarellasallad med färsk basilika  

Fyllda krustader med vitlöksost  

Grönsallad med tomat och gurka  

Italiensk potatissallad med oliver, rödlök, soltorkade tomater, 

balsamvinäger & olivolja  

Pastasallad med pesto, purjolök, rödlök, oliver, soltorkade tomater 

& fårost  

Grönsallad med tomat o gurka  

Italiensk dressing  

Nybakat bröd med olivröra  
  

  

  
 

 

 

 
 



 

Buffé 1  
Parmaskinka fylld med soltorkade tomater  

Örtmarinerad fläskfilé  

Rostade grönsaker   

Citronmarinerad kycklingfilé på salladsbädd med lime dressing  

Potatissallad med cocktailtomater, fårost och rödlök  

Blandad sallad med tomat och gurka  

Mandeltårta med vispgrädde  

Buffé 2  
Grillad rostbiff med pickles och rostad lök  

Fylld Serranoskinka med färskost crème  

Gravad lax med hovmästarsås  

Potatissallad med crème fraiche, kapris, vitlök  

Grönsallad med tomat, gurka, västerbottenost  

Salladsdressing och nybakat bröd  

Äppelpaj med vaniljsås  

Buffé 3  
Grillad rostbiff med pickles o rostad lök  

Honungsmarinerad kassler med färskost  

Varmrökt skinka med vindruvor  

Potatissallad med majonnäs o gräddfil  

Pastasallad med pesto, fårost, oliver o rödlök      

Grönsallad med tomat o gurka  

Mimosasallad  

Salladsdressing o nybakat bröd    
   



Buffé 4  
Grillad rostbiff med pickles och rostad lök  

Inkokt lax med romsås  

Potatissallad med majonnäs och gräddfil  

Pepparrotscréme  

Grönsallad med tomat och gurka  

Salladsdressing och nybakt bröd  

Buffé 5  
Inlindade fikon i parmaskinka med pinjenötter  

Tre olika sorter italiensk salami med oliver  

Helstekt gödkalv med pepparrotscréme  

Grillad vitlöksmarinerad paprika med riven fårost  

Tomat o mozzarellasallad  

Medelhavsröra med skinka, grönsaker o crème fraiche  

Pastasallad med soltorkade tomater o oliver  

Haricotsverts med tärnad tomat, oliver, rödlök o vitlök    

Rökta räkor på spett med aioli  

Tre olika sorters italienska ostar med päron o vindruvor  

Grissini och nybakat bröd  

Buffé 6  
Chilimarinerad fläskfilé med ostcreme på rostade grönsaker  

Ugnsbakad lax med basilika och romsås  

Potatissallad med vinägrett, soltorkade tomater, oliver och rödlök  

Blandad sallad med tomat och gurka  

Salladsdressing och nybakat bröd  

Fransk chokladtårta  

  



 

Buffé 7  
Inkokt lax med romsås  

Honungsmarinerad kassler  

Marinerad kycklingklubba  

Potatissallad med vinägrett, soltorkade tomater, oliver och rödlök  

Lantbrie med vindruvor och päron  

Flera olika sorters kex  

Grönsallad med gurka och tomat  

Salladsdressing och nybakat bröd  

Buffé 8  
Rökt lax med pepparrots crème  

Serranoskinka med färska fikon  

Fårostfylld kycklingfilé med marinerad zucchini  

Paj med västerbottensost  

Italiensk potatissallad med soltorkade tomat och oliver  

Flera olika sorters grönsallad med tomat och gurka  

Salladsdressing och nybakt bröd  

Vegetarisk Buffé  
Vegetariska biffar  

Falafel  

Vegetariska knyten  

Vegetarisk pastasallad med oliver & soltorkade tomater  

Tomat & Mozzarella  

Salladsmix; tomater, rucola, solrosfrön & parmesanost  

Hummus & bröd  

Grillad paprika med fetaost  

Ostspett med kex, Brieost & Cambozola  

  



  
Barnbuffé  
Tacos; Nachochips, grönsallad, dipp, 
grönsaker & majskolvar  

Kycklingklubbor  

Köttbullar  

Pizzabullar  

Pastasallad  

Fruktspett  

Pannkakor med sylt & grädde 

Festbuffé nr 1  

Rostbiff.  

Citronmarinerad kycklingfilé.  

Rökt skinka.  

Mimosasallad.  

Lax & spenatpaj.  

Potatissallad vinägrett.  

Brieost med kex & frukt.  

Salladsdressing, smör & 
bröd. Hallon cheesecake. 

Festbuffé nr 2  
Parmaskinka med melon.  

Två sorter Italienska salami.  

Tomat & mozzarellasallad.  

Marinerad kycklingklubba.  

Pastasallad med rucola & parmesan.  

Blandad sallad, tomat, gurka och dressing.  

Tre sorter delikatessostar på spett. Kex & frukt.  

Smör & bröd.  

Citron cheesecake.  

  



Festbuffé nr 3  
Fyllda kycklingfilé med Grekisk ost & soltorkade 
tomater.  

Grillad rostbiff.  

Gravad lax med hovmästarsås.  

Potatissallad med köks fraisché, dijonsenap & gräslök.  

Västerbottenpaj.  

Blandat sallad med tomat, gurka & dressing.  

Bröd & smör.  

Passionsfruktsmouss
e     

Lyxbuffé nr 1  
Tre små förrätter  

* Löjromstoast med crème fraiche, rödlök & gräslök.  

* Skagencheesecake med hand skalade räkor, citron & dill.  

*Laxmousse på kavring citron & rom.  

Tre huvudrätter  

* Scampispett med dragonsås.  

Gratinerad halv hummer.  

* Lax Chateau gratinerad med färskost.  

*Rostade & grönsaker  

* Grönsallad med vit balsamico dressing.  

*Kulpotatis med sparris, rödlök, spenatblad & persilja./ 
Potatisgratäng.  

Rosenbröd & smör.  

Tre efterrätter  

* Jordgubbar droppade i vit choklad.  

* Tiramisu.  

* Chokladruta med färska bär.  

  

  

  



Lyxbuffé nr 2  
Tre små förrätter  

* Kallrökt lax med grön sparris.  

* Renstek på toast.  

* Lindad galiamelon med parmaskinka.  

Tre huvudrätter  

*Helstekt gödkalv toppad med tryffelsåskräm.  

* Dubbelmarinerad oxfilé med sky och vitlöksfrästa kantareller.  

* Fylld kycklingfilé med mozzarella & Parma.  

* Rostade grönsaker  

* Grönsallad med vit balsamico dressing.  

* Kulpotatis med sparris rödlök spenatblad, 
persilja/Potatisgratäng.  

* Rosenbröd & vispat smör.  

Tre efterrätter  

* Citron/passionsmousse  

* Fransk chokladkaka med marinerade bär & vaniljgrädde.  

* Doppade jordgubbar i mörk choklad.  

  

Kanapéer  

- Laxros  

- Rökt ren  

- Skagenboll  

- Ostboll  

  

 
  

  

  

  



  
Snittar  

- Brieost med druvor och örter  

- Cambozola med paprika och oliver  

- Chévre med lax och avokado  

- Crostini med olivpasa och kaprisbär  

- Gravad lax på spett med limesås  

- Grillad vitlökspaprika med grekisk ost  

- Havets tartar med sikrom  

- Ingefärsglacerad laxkub med rom  

- Klassisk skagenröra med sikrom  

- Kronärtskoksbotten med sikrom, köksfraiche och rödlök  

- Laxrullar fyllda med färskost, dill och gräslök  

- Pannacotta med gräslök och sikrom  

- Parmaskinka med soltorkade tomater och färsk basilika  

- Rostbiff  

- Räkrullar med pepparrot och dill  

- Räksnittar med mango  

- Skinksnittar med svamp  

- Snittar med skärgårdsröra  

- Tunnbrödssnittar med laxröra  

- Vitlökscrostini med mozzarella, tomat och basilika  

- Ostboll på kavring  

  

  



 

  

  

  

  


