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Catering 

Fransk buffé 

Räkkanapéer på madames vis. Tonfisk Nicoise med oliver, bönor och ägg. Rökt ankbröst med getost och timjan. Fransk sallad med dijon 

dressing. Honung och rosmarin glaserad fläskfilé. Potatisgratäng. Brieost med fikonmarmelad. Marinerade oliver. Bröd och smör. 

225 kr p/p. 

Spansk buffé 

Oliver, kapris, cornichons. Tonfisksallad med ägg, potatis, dijonsenap. Boccarones med aioli. Spanska charkuterier. Tomatsallad. Gnocchi 

med örter och getost. Oxkind med tomatsås och rosmarin. Friterade kikärtor. Mozarella. Manchego. Två slags bröd med örtsmör.  

250 kr p/p 

Norden buffé 

Fänkål och – citrongravad lax med hovmästarsås. Gubbröra med havreknäckebröd. Räkor med dillmajonnäs och filmjölksbröd. Sotad 

entrecote med pepparglace. Marinerad kyckling. Sallad med rå hyvlade grönsaker. Köttbullar. Marinerad kalv. Jansons frestelse. Kokt 

potatis. Madames bröd. Knäckebröd. Smör 

250 kr p/p 

Plockbuffé 

Franska charkuterier. Rökt anka. Oliver. Rostade nötter. Dragonmajonnäs. Tre sorters franska ostar. Surdegsbröd, knäckebröd och smör. 

125 kr p/p 

Grillbuffé 

Marinerad picanha. Urbenad svensk kyckling fylld med örter och vitlök. Fläskkarré med rubb. Fisk knyten med grönsaker. Grönskaspett. 

Tomatsallad med krutonger, parmesan och lök. Vitkålssallad med morot och vianigrette. Krämig potatissallad med dijonsenap. 

Dragonmajonnäs. Örtsmör. Baguette och smör. 

285 kr p/p 

Fisk och – skaldjursbuffé 

Ostron med tillbehör. Marinerade musslor. Räkor med aioli och citron. Gratinerade havskräftor. Skagen på madames vis. Madames 

varmrökta lax. Rimmad torsk. Syltade grönsaker. Bondsallad. Ostpaj. Tre sorters dressingar. Filmjölksbröd, baguette och smör. 

Dagspris 

Sommarbuffé 

Marinerade musslor. Varmrökt lax med örtdressing. Kräft och – västerbottenpaj. Räkor med aioli. Blandade charkuterier. Kyckling med 

gremulata. Glaserad picanha. Oliver. Potatis med dijonkräm och vårlök. Sparrissallad med vianigrette. Dragonmajonnäs. Ostar. Bröd och 

smör. 

305 kr p/p 

Julbuffé 

Stekt inlagdsill. Löksill. Branteviksill. Senapssill. Ägghalvor med dillmajonnäs. Västerbottenost. Gravad lax med hovmästarsås. Varmrökt 

lax med örtdressing. Julskinka med madames senap. Rostbiff med remulad. Leverpastej med bacon och champinjoner. Småländsk lök 

korv. Köttbullar. Prinskorv. Revben. Rödkål. Brunkål. Jansons frestelse. Madames vörtbröd. Knäckebröd. Ris ala malta med körsbärssås. 

Operakaka. Petit four. Ost med tillbehör. 

350 kr p/p 
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