
Frukost
1/2 fralla med ost,skinka eller korv  
1/1 fralla med ost och skinka eller korv
Smörgås med köttbullar och rödbetssallad på rågbröd   
Smörgås med leverpastej och bacon på rågbröd          
Ägg och sillsmörgås                                                
Rostbiffsmörgås med remoulad och rostad lök

SmörgåSar och SmörgåStårtor
Snittar,finns från 10 kr upp till 25
•  Lax och räkbakelse        
•  Landgång med 4 sorters pålägg      
•  Landgång med 5 sorters pålägg      

SmörgåStårta
•  Rostbiff,skinka,köttbullar,Brieost,fyllning av mjukost,skinka,frukt 
•  Lax och räkor,fyllning av kaviargrädde,hackat ägg,laxpastej  

Kalla rätter
•  Pastasallad med kyckling, bacon,majs m.m, apelsincurry- 

dressing, smör och bröd
•  Rostbiff, potatissallad, rostad lök, syltlök, sallad, smör och bröd
•  Citronmarinerad fläskfilé med chevresås, pastasallad/potatissallad, 

smör och bröd 
•  Marinerad kycklingfilé i kryddig cremefraichesås med soltorkade 

tomater,sallad,smör och bröd 
   -med risonisallad    
•  Rostbiffrullar marinerade med balsamvinäger, kapris, rödlök, potatis-

muffins, fetaostcreme,sallad                

FiSK och Kötträtter
 • NYHET! Porcetta med rödvinssås och potatisgratäng
•  Heta räkor i kryddig tomatsås, ris, sallad,vitlöksbröd   
•  Laxfilé i smakrik cremefraichesås med kräftstjärtar, dill, kokt eller 

pressad potatis, sallad        
•  Fläskfilégryta med dragonsås, ris, sallad     
•  Örtmarinerad fläskfilé med champinjonsås, potatiskroketter, 

brytbönor,sallad                          
•  Kycklingfilé med mustig cremefraichesås, timjanpotatis, wokade 

grönsaker, sallad 
•  Herrgårdskyckling, kyckling, rökt skinka under frasigt osttäcke i 

smakrik sås,ris, sallad                                 
•  Oxfile med whiskysås, potatisgratäng, ugnstekt tomat, sallad        

Vi kan såklart även ordna vegetariska alternativ och 
alternativ för gluten och laktosallergiker!
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BuFFéer
För samtliga bufféer gäller priset minst 10 pers, utom lyxbuffén som är 
20 pers.
exotiSK BuFFé
•  Rostbiff,varmrökt skinka, 
•  kycklingspett, 
•  potatissallad, 
•  ananas, melon, passionsfrukt,druvor,physalis m.m.    

Med tillägg av två sorters ost och två sorters kex 

lilla BuFFén
•  Laxros med pepparrotsvisp, 
•  avocadohalva med räksallad och dillvippa,
•  kalkonbröst med persikoklyfta, 
•  rostbiff med potatissallad,
•  Brieost med druvor och kex, 
•  sallad, smör och bröd 

italienSK BuFFé
•  Marinerad kycklingfilé i kryddig creme fraiche, 
•  med soltorkade tomater, garnerad med basilka, oliver, körsbärstomater
•  pastasallad med grönsaker, 
•  vitlöks och timjanmarinerad squash
•  mozzarella och tomat, garnerad med basilika, 
•  salami,två sorter
•  kronärtskocksbottnar med örtig dressing, 
•  melon och skinka
•  sallad,smör och bröd                

medelhavSBuFFé
Baconlindad köttfärsrulle med pesto, mozzarella, soltorkade 
tomater, tomat och bönsallad, krämig pastasallad med valnötter 
och ädelost, tomatkokt bulgur med grillade grönsaker,
chilimarinerade kycklingspett grönsakssås med sting           
154 kr

lyxBuFFé  
•  Laxpaté med ishavscreme,
•  ägghalva med räkor
•  kalkonbröst med persikoklyfta
•  portionspaj med spenat och ädelost
•  ört och citronmarinerad fläskfilé
•  pasta/potatissallad
•  två sorters ost två sorters kex,
•  smör,bröd,sallad                 
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deSSerter
•  Mandeltårta med säsongens bär och frukt, vispad grädde  32 kr
•  Pannacotta med björnbär och rullrån                                  30 kr
•  Dajmchokladmousse med whiskysmak, physalis, rullrån      34 kr 
• Citroncheesecake med hallonsås och grädde    35 kr


