
TILLTUGG
Crostini med ricotta, parmesan,  
oliver och soltorkad tomat

Breasolarullar med krämig  
nötfyllning

Melonsalsa med mascarpone och  
rostad serranoskinka

Tunnbröd med potatis, löjrom,  
smetana och gräslök

55 KR ST

DESSERT
Jordgubbscheesecake i glas med 
kaksmul och kolasås

Picklade jordgubbar vanilj och  
rosmarin toppad med mascarpone- 
kräm och rostad kokos

Rostad sockerkaka med rabarber-
kompott, färskostkräm och  
jordgubbar

Chokladmousse med amaretto,  
rostad mandel och färska bär

85 KR ST

GRILLBUFFÉ
Pampola på flankstek med rostad 
paprika, XO-prästost, babyspenat 
samt gremolata

Rubbad kycklingfilé med anchochili 
och ingefära

Yoghurt med vitlök och machesallad

Krossad färskpotatis med parmesan 
och ruccola

Tomatsalsa med chili, rödlök, färsk 
koriander och lime

Svart quinoasallad med fetaost,  
gröna bönor, rödchili samt  
smörgåskrasse

Melonsallad med mozzarella och 
basilika

Sötpotatisaioli

Goaroijes baguetter och vispat  
gräslökssmör

325 KR PP

BUFFÉ 1
Cajunkryddad ryggbiff med natt- 
bakade tomater

Mandel och västerbottenbakad laxfilé

Bondsallad med lagrad prästost, 
svamp, äpple och potatis

Svartrissallad med grön sparris,  
sojabönor och rädisor

Sallad med mango, rostad broccoli, 
lime och solrosfrön

Yoghurt med vitlök och machesallad

Goaroijes baguetter och vispat  
gräslökssmör

295 KR 

BUFFE 2
Cajunkryddad ryggbiff med nattbak-
ade tomater

Ajvar och fetaostbakad laxfilé

Sliders på högrev med bbq sause och 
picklad rödlök

Krämig färskpotatissallad med cor-
nichons och rostad lök

Sallad på orzo gryn, gulbeta, oliver 
samt rostad fetaost

Melon och tomatsallad med olivolja 
och rödlök

Yoghurt med vitlök och machesallad

Sallad med belugalinser, halloumi, 
rostad zuccini, aubergine och paprika

Paprikasås med parmesanost

Goaroijes baguetter och vispat  
gräslökssmör

340 KR

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 förut- 
sättningar 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 över-
enskommet.

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.
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