
Meny 1

Lättgravad öring

Vinkokt fänkål med smak av saffran

Potatis och gräslöksaioli

Örtbakad kalventrecote

Dillslungad nypotatis

Blomkålspuré med tryffel

Rödvinssås med smak av libbsticka

Späda primörer

Drömvaniljcheesecake

med färska bär och choklad

Pris 335 kr per person + 12% moms

Meny 2

Rökt lamm

med chèvre och betor

Honungsvinägrette

Örtsallad

Helstekt oxfilé

Rotfrukts Mille feuille (rotfruktskaka)

Rödvinssås med smak av libbsticka

Örtsallad

Crème brûlée

med balsamicomarinerade jordgubbar och 

blåbär

Pris 335 kr per person + 12% moms

Meny 3

Carpaccio på oxfilé

med pinjenötter

Senapsvinägrette

Parmensan och kryddor

Lättrimmad lax

Beurre Blanc på dill, pepparrot och skaldjur 

(Alt. vitvinssås med smak av champagne)

Saltbakad nypotatis

Sallad på sparris, rädisor och sockerärtor

Chokladkolapaj

med vispad grädde och färska bär

Pris 280 kr per person + 12% moms

Meny 4

Laxsashimi

med smak av honung och ingefära

Ankbröst

med spetskål och kumqwarts

Ugnsbakad potatis

Apelsinsås med smak av cointreau

Vaniljpannacotta

med säsongens bär, toppad med sprött 

mandelsegel

Pris 315 kr per person + 12% moms

Minimum 20 personer vid beställning



Meny 5

Laxcheesecake

på kavringsbotten med smak av pepparrot, 

rom och örter

Toppad med rökt lax

Kycklingbröst

Fylld med örtcreamcheese.

Serveras med färska örter, potatiskaka och 

rödvinssås

Chokladbrownie

med grädde och björnbär

Pris 255 kr per person + 12% moms

Meny 6

Variant på betor

Med chèvrekräm, honung och pinjenötter

Lillebys vegetariska gryta

med sötpotatis, bönor och linser

Smak av mangochutney, serveras med 

rispuck toppad med gräslök

Chokladmousse

toppad med crunch-cockies och chokladsticks

Pris 235 kr per person + 12% moms

Kannapéer
Buchée toppad med löjrom och syrad grädde

Tartlett fylld med anklevermousse och 

jordgubbe

Chèvre på pumpernickel honung och 

pinjenötter

Ört Royale toppad med nyskalad västkusträka

Pris 145 kr per person + 12% moms

Pinchos
Pilgrimsmussla med jordärtskockskräm 

toppad med koriander

Sotad salmalax med sjögrässallad och 

chiliaioli

Oxfilé med palsternackskräm

Ricottafylld ravioli, örtolja och parmesan

 
Pris 165 kr per person + 12% moms

Minimum 20 personer vid beställning



Buffé Fiori
Cheviche på miniscallops, räkor och kräftor 

med koriander, lime och chili

Laxcheesecake på kavringsbotten med smak 

av rom, dill och pepparrot

Cesarsallad med kyckling, bacon och 

parmesan

Yoghurtmarinerad fläskfilé med timjansås

Rostad potatis med örter

Mozzarellasallad med jordgubbar

Focaccia med olivolja och flingsalt

Chokladbrownie med grädde och bär

Pris 235 kr per person + 12% moms

Buffé Anthos

Rostad potatis med chèvre och rödbeta

Honungs- och chilimarinerad kyckling med 

citrusyoghurt

Ljummen Västerbottenpaj med kantareller

Grekisk sallad

Quinoasallad med parmesan och grön sparris

Färsk laxlasagne med spenat och räkor

Bröd och smör

Chokladkräm med färska hallon och blåbär

Pris 225 kr per person + 12% moms

Mingelbuffé Mix

Rökt laxsallad med avokado och 

wasabidressing

Wokade nudlar med grönsaker, chili och 

vitlök

Marinerade kycklingspett

Broccoli- och briepaj toppad med rostade 

valnötter

Parmaskinka med melon och jordgubbar

Tomat och mozzarella med basilika

Focaccia med olivolja och flingsalt

Krossade drömmar med vanilj och hallon

Pris 195 kr per person + 12% moms

Buffé Sakura
Makirullar på wasabi, tonfisk och avokado

Cheviche på miniscallops med koriander, 

lime och chili

Miniblini toppade med löjrom rödlök och 

syrad grädde

Getostcheesecake med pinjenötter och 

honung

Parmaskinka med melon och jordgubbar

Minispett på kyckling med nudelwok

Miniceasar på bacon och parmesan

Focaccia med oliver

Chokladkräm toppad med grädde

Krossade drömmar med vanilj och hallon

Pris 265 kr per person + 12% moms

Minimum 20 personer vid beställning



Buffé Loke
Laxsnurror fyllda med pepparrotskräm

Västerbottenpaj

Parmarullar med ört cremecheese 

Fritata  med broccoli och blomkål

Små heta marinerade kycklingspett

Risonisallad med grillade grönsaker

Tomat & Mozzarellasallad

Foccatia 

                                                                                                                                                         

Chokladkolapaj med grädde

Pris 195 kr per person + 12% moms

Buffé Tor

3 sorters sill

Gravad lax med hovmästarsås

Kall inkoktlax med sås verte 

Sallad på havets läckerheter

Rostbiffs rulader med pepparrotskräm

Potatissallad med vinegrette 

Små pannbiffar med löksky

Prinskorv

PotatisgratängGrönsallad

Smör och bröd

Blåbärspaj med vaniljgrädde

Pris 235 kr per person + 12% moms

Buffé Freja

Örtbakad Kyckling med citrusyoghurt 

 Ljummen västerbottenpaj 

Yoghurtmarinerad fläskfilé med timjansås

Nykokt färskpotatis med kapris och 

dijonsenap

Färsk lasagne med spenat och räkor 

Fräsch grönsallad med oliver och fetaost

Jordgubbssallad med melon och parmaskinka 

Smör och bröd 

Choklad kaka

Pris 235 kr per person + 12% moms

Buffé Hera
Het- Skagensallad

Kryddade Souvlaki spett

Grekisk Moussaka

Marinerade kycklingfiléer med oliver 

och örter  

Risonisallad med grillade grönsaker och pesto

Spenat och fetaostpaj

Tzatziki

Grekisk sallad

Oliv-chiabatta och smör

Svarta och gröna oliver

Melonklyftor

Yoghurt-panna cotta med honung 

och färska frukter

Pris 235 kr per person + 12% moms

Minimum 20 personer vid beställning



Buffé Afrodite
Pastasallad med pepparsalami, soltorkade 

tomater, oliver och färska örter

Skagensallad

Fläskfilé-medaljonger toppad med bluecheese

Heta små kycklingspett

Örtfyllda parmarullar 

Spenatpaj med soltorkade tomater

Risoni med grillade grönsaker och pesto

Tomat Mozzarellasallad

Grekiska oliver, fetaost och cornichons

Bröd, smör och tre sorters ost päron och 

pumpernickel

Chokladkaka med grädde och exotiska 

frukter  

Pris 235 kr per person + 12% moms

Temabuffé Amerika
Jambalaya med choritzokorv alt. lammkorv 

och kyckling  

Ört och vitlökssås

Het chili Con Carne 

Timjan rostad kulpotatis 

Grillade spearribbs

BBQ-sås

Cesarsallad med bacon

Coleslawe 

Grillade majskolvar med smör och salt

Bagels med philadelphiaost

Peccannöt pie med vispgrädde

Pris 255 kr per person + 12% moms

Minimum 20 personer vid beställning

Temabuffé Thaiinspiration
Vårrullar

Wok på fläskfilé och grönsaker i 

sötsursås,stekt ris

Sashimi på Tuna

Gravlax

Norimakki 

Pepparrotsfyllda rostbiffsrulader

Vegetarisk Asiatisk sallad på :

Nudlar, ananas, morot, vitkål och Ingefära

Skagensallad

Risonisallad på grillade grönsaker och feta

Heta marinerade kycklingspett

Fräsch grönsallad med coctail-Mozzarella och 

svarta oliver.

Saboyonnegratinerade bär

Pris 255 kr per person + 12% moms

Temabuffé Asiatisk
Lax sashimi med rostade sesamfrön

Biffsallad med asiatisk smak

Nudelwok med havets läckerheter

Tom Kha Gai köttgryta med kokosmjölk

Asiatiskt ris

Sötsur sås

Sataysås 

Marinerade små teriaky spett

Wokad shiitake med cashewnötter 

Hummus 

Bröd 

Grillad frukt och Fromage blanc

Pris 255 kr per person + 12% moms



Mingeltallrik 1
Risonisallad med marinerad kyckling och 

pesto

Laxcheesecake på kavringsbotten med smak 

av pepparrot och färska örter

Cheviche på mini scallops räkor och 

kräftor,lime chili och koriander

Broccoli & Briepaj toppad med rostade 

valnötter

Nörpastrami med cremecheese

Bröd och smör

Lite sött

Vaniljcheesecake toppad med krossade 

drömmar och rostad kokos samt färska hallon

Pris 195 kr per person + 12% moms

Mingeltallrik 2
Nudelsallad med heta marinerade 

kycklingspett

Lasagne med varmrökt lax kräftor och räkor, 

cremecheese och spenat

Västerbottenpaj

Parma skinka med jordgubbar

Tomat och mozzarella spett

Mini burritos fylld med bönsallad och 

avokadocreme

Lite sött

Chokladcreme med chokladcrunch grädde 

och färska bär

Pris 165 kr per person + 12% moms

Add Ons
Kaffe/ te bulle/ muffin/ smörgås 55:-

Måltidsdryck 25:-

Kaffe/te 20:-

Moms tillkommer med 12% moms

Minimum 20 personer vid beställning



All In
Cupcakes med frosting

Macarones

Brownie med grädde

Kokosbollar

Vaniljpetitchouxer

Minipaj med chokladtryffel

Praliner

Godis

Maränger

Fudge

Lime- och lakritsmousse i glas

Tartletter med citronkräm

Scones med marmelad sylt och grädde

Miniostpajer

Sandwich

Tunnbrödssnittar

Frukt (vindruvor jordgubbar, plommon mm)

Pris 225 kr per person + 12% moms

Half Way
Cupcakes med frosting

Macarones

Maränger i olika färger

Kokosbollar

Brownie med grädde

Lime- och lakritsmousse i glas

Godis

Praliner

Scones med sylt och grädde

Frukt (vindruvor, jordgubbar, plommon)

Pris 165 kr per person + 12% moms

Better Than Nothing
Cupcakes med frosting

Macarones

Maränger

Vaniljpetitchouxer

Godis

Minipajer med chokladfyllning

Fruktfat

Pris 145 kr per person + 12% moms

Minimum 20 personer vid beställning

Sweet Delicious Dreams
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