CATERINGMENY – VÅR OCH SOMMAR
TILLTUGG
Krustad med mandelpotatis och
västerbottenost toppad med löjrom
Crostini med blomkålskräm och
prosciutto
Melon med parmaskinka, mozzarella och
basilikaolja

GRILLBUFFÉ
Sticky ribs med BBQ-sås

Nattbakade körsbärstomat

Sallad med honungsstekt halloumi och
citronmarinerade edamamebönor

Helstekt fänkålsmarinerad laxsida med
picklad rödlök

Avokado och bönsallad med fetaost

Miniburgare med gorgonzola och
karamelliserad lök

Pimiento de padrón
Rosmarinrostade primörer
Mango och majssalsa

50 KR ST

Surdegsbaguette

Chokladrutor med jordnötter och kolasås

BUFFE 1
Lågtempererad rostbiff toppad med
örtpesto på prästost och solroskärnor

Kycklingspett med vitlök, citron och
färska örter

Kallrökt lax på rågbröd toppad med
wasabikräm och krasse

DESSERT

Kikärtsröra med citron och basilika
Vispat gräslökssmör

Färskpotatissallad med primörer smaksatt
med senapsdressing och färska örter

Krispig sallad med sockerärtor,
sojabönor, rädisor och avokado

OFFERT
När vi har tillräckligt med information
sätter vi ihop en offert. Vi försöker ha
ditt förslag eller ett utkast klart inom
en vecka.

350 KR /PP

Belugalinser med rostad zuccini,
aubergine och kronärtskocka

VEGETARISK BUFFÉ
Tomat och mozzarellabakad aubergine
och zuccini

Krämig röra med sweetchili,
paprika och rödlök
Surdegsbaguette och vispat
gräslökssmör

Lökpaj med västerbotten och timjan

360 KR /PP

Mascarpone med picklade jordgubbar,
rosmarin, jordgubbssirap och rostade

Sallad med honungsstekt halloumi och
citronmarinerade edamamebönor

BUFFÉ 2

Smörbakad blomkål med tomat och
stekta skogschampinjoner

och salvia samt rostad citron

gräslök
Vit bönröra med soltorkade tomater
och vitlök
Surdegsbaguette
Vispat brynt smör
330 KR /PP

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

kan uppfyllas.

Vegobiffar med svarta bönor och soja

80 KR ST

FÖRFRÅGAN
Vi tar hand om hela din fest, eller
delar av den. Du önskar, föreslår
och bestämmer – vi levererar.

Tomat och bönsallad med mozzarella
och basilika

Marängtårta med grädde, färska
jorgubbar, blåbär och hallon
samt myntasirap

Rabarber och halloncheesecake med
drömkross

2020

Helstekt fänkålsmarinerad laxsida
med picklad rödlök
Rostad färskpotatissallad med rökt
Belugalinser med rostad zuccini,
aubergine och kronärtskocka
Melonsallad med fetaost, björnbär
och mynta
Vit bönröra med soltorkade tomater
och vitlök
Surdegsbaguette
Vispat gräslökssmör
295 KR /PP

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.

