
Surdegsknäcke med krämig gorgonzola 
och inkokt päron

Minikrustader fyllda med västerbottenost, 
philiadelphia och löjrom

Crostini med parmaskinka och  
kronärtskockskräm

Pumpernickel med kallrökt lax och wasabi

55:-

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  
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.

Karamelliserade rotfrukter serveras med 
tonkakräm samt kolasås

Goaroijes äppelpavlova, serveras med 
lemoncurd och vaniljgrädde

Brownie med chokladkräm, vispad vanilj 
och honungssmetana, hallon samt rostade 
pistagenötter

85:-

BUFFÉ 1
Rödvinsbräserad högrev med rostade betor,  
picklad skogssvamp och palsternackschips

Honung- och senapsmarinerad kycklingfilé

Sallad med rödbetor, ädelost, hallon och brynt 
limesmör

Vit- och svartkålssallad med äpple och rödlök

Rostad potatis med prästost, kapris, purjolök och 
honungsvinegrette

Färskoströra med rostade pumpafrön

Sötpotatisaioli

Levainbaguette och vispat smör
340:-

BUFFÉ 2
Pampola på flankstek med rostad paprika och  
babyspenat samt gremolata

Anchochili och örtrubbad laxfilé med fänkålsslaw, 
rädisor, rostad mandel och örtcremé

Gratinerad aubergine med tomat, mozzarella  
och chilipeppar

Rostad blomkål med quinoa och pesto

Krispig sallad med salami, soltorkad tomat,  
rostad broccoli och pinjenötter

Aubergineröra med rostade valnötter

Yoghurtröra med machesallad och vitlök

Rosmarinrostade jordärtskocka, gulbeta och potatis

Levainbaguette och vispat smör
340:-

BUFFÉ 3
Jordnötskyckling med salt chiligurka

Laxsashimi med sesamdressing och svartkålschips

Basmatiris wokat med färska primörer

Broccoli och ärtsallad med sesam och koriander

Råstekt brysselkål med chili, lime och cashewnötter

Sweet kimchi på rödkål serveras med gurka och 
salladslök

Yoghurtsdressing med koriander

Levainbaguette och vispat smör

295:-
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