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Catering 2021 
”Mottagning / mingel”   245 kr per person 
mixed sallad 
Tomat och rödlökssallad 
Små marinerade kycklingklubbor 
Skagenröra med kavringsticks 
Lufttorkad skinka 
Grönsakspaj med västerbottenost och aioli 
Klassisk potatissallad 
Karamelliserad brieost 
Hembakt bröd 
 
Vegetarisk buffé   245 kr per person 
Långbakad rotselleri och blomkål  
Mojo rojo 
Sallad med rostade rotsaker 
Grillad paprika med getost 
Bön och linsgryta 
Morotstzatziki 
Melon och grapefruktsallad 
Pastagratäng med soltorkad tomat, spenat och ricotta 
Focaccia med olivolja 
 
Favoritbuffé   345 kr per person 
Halstrad gravad lax 
Helstekt marinerad fläskfilé 
Honungsötad senapssås 
Chilimarinerade räkor 
Tomat och fetaostsallad 
Potatissallad med rostade grönsaker 
Medelhavsallad med soltorkade tomater., chipotlemajonnäs  
Potatisgratäng med prästost 
Rödvinssås med tre sorters peppar 
Tunnbröd och västerbottenost 
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Norra bergets buffé   495 kr per person  
Tre sorters sill 
Stekt inlagd strömming 
Rökt lax med Skagenräkor 
Halstrad gravad lax med honung sötad senapssås 
Helstekt hjortinnanlår med mild pepparsås och lingon 
Potatisgratäng med prästost 
Sallad med rostade grönsaker 
Hembakat bröd med vispat smör och västerbottenost 
 
Italiensk buffé   345 kr per person 
Italiensk sallad med soltorkade tomater 
Vitlöksmarinerade oliver 
Torta quattro formaggio 
Pastasallad med rostade grönsaker 
Prosciutto di Parma 
Salami Milano 
Marinerade kronärtskockor 
Mozzarella caprese 
Getostlasagne med basilika 
Gorgonzola och flagad parmesan med rostade pinjenötter 
Focaccia med aioli 
Pesto, Grissini, Olivolja och Balsamico vinäger 
 
 
Vi levererar alltid våra bufféer på riktigt porslin med portioneringsbestick. 
Fri leverans och retur inom stadsgränsen Sundsvall ingår. 
Minimiantal för buffé är 25 portioner. 
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Förrätter  
Tre sorters betor med getost och tunnbröd   135 kr 
Hummersoppa med finstrimlade grönsaker och oststång  145 kr 
Räk och sikromsentré med kavring    150 kr 
Tataki av svensk biff med hjärtsallad och teriyakisås  140 kr 
 
 
Varmrätter 
Pot au feu med rotselleri, bönor och rispapper   250 kr 
Halstrad fjällröding med vermouthsås, dill och potatisstomp  295 kr 
Helstekt oxfilé med råstekt potatis, rödvinsås och örtsmör   345 kr 
Kryddstekt lammytterfilé med sparris, kål och rotsaker  285 kr 
 
 
Dessert 
Lingon och hjortron med kolapaj och smetana   120 kr 
Vitchokladgräddpudding med hallon och blåbär   95 kr 
Hallonmousse med maräng och oxalis   110 kr 
 
 
Smått o gott 
Tre sorters snittar 120kr/Två sorters snittar 90kr 
Tunnbrödsburritos med kyckling och krispig sallad  115kr 
Två sorters smörrebröd, lax och räkor/rostbiff och dansk remoulad 165kr 
 
Övrigt 
Kuvert (tallrik, kniv, gaffel, sked)    30 kr 
Vinglas      10 kr 
Vattenglas      10 kr 
Linneservett (vit)     20 kr 
Linnéduk 140 x 90 (för 4 personer)    40 kr 
Isbalja ca 20 liter     90 kr 
Kaffe i termosar med engångsmuggar (socker, mjölk  25 kr 
Mineralvatten 33 cl     25 kr 
 


