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Middagsbufféer 
Maten läggs upp på stora fat och är lätta att ställa fram. Här finns tre olika goda 
varianter. Är du sugen på det mer franska eller italienska köket? Eller varför inte 
ta ”Grönskan” – en helt vegetarisk buffé med gazpaccio och sparris, bland massor 
av annat gott och grönt. 

Franska smaker 
• Mousserande sparrissoppa i mocca-kopp
• Quiche med brieost, sticklök och oliver
• Rostade rödbetor toppade med chèvreost, honung och rosmarin
• Grillade marinerade laxspett vilande på en sallad av färsk spenat och espelette
• Rosastekt ankbröst i tunna skivor med friterade julienne
• Fransk potatisgratäng med en doft av vitlök och nymalen svartpeppar
• Två mogna ostar med en päron- och rieslingmarmelad
• Tarte Tatin – den knäckiga franska äpplepajen med vaniljkräm

En smak från Italien 
• Caprese på solmogna tomater i skivor med färsk basilika och mozzarellapärlor
• Frittata fylld med en krämig grön sparris och parmesanost
• Frutti di mare – en panna med havets läckerheter, vitlök, olivolja, vitvin och chili
• Vittelo tonato – kalvrygg i tunna skivor med en kapris- och tonfiskkräm
• En sallad med färsk pasta, nygjord färsk pesto på basilika och solrosfrön
• Två ostar (Gorgonzola och Mascarpone ) med en grappadoftande blåbärsmarmelad
• Nybakt Foccacia med havssalt och olivolja
• Tiramisu med smak av espresso & limoncello
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Grönskan 
• Jordärtskockssoppa i mocca-kopp med tryffelkringla
• Minipaj med smak av tomat och mozzarella toppad med pesto
• Melon- och fetaostsallad med vit balsam- och hallonvinägrett
• Grillad portobello med grönsaker, tomat och vitlöksgryta
• Grillad grön sparris med parmesan och en Caesar-dressing
• Sötpotatis falafel med hummus
• Tapenad på oliver och kronärtskocka
• Nybakt focaccia med havssalt och olivolja
• Pannacotta med lime och rårörda jordgubbar

Pris per person 395 kr inklusive moms. Minimum 10 personer per middagsbuffé. 




