
Laxrulle med wasabi / Salmon roll with wasabi 

 

Kyckling cesarwrap / Chicken ceasar wrap 

 

Miso soppa / Miso soup 

 

Varm korv – Nurnberger Rostbratwurst, bröd, surkål och senap 

Hot Dog – Nurnberger Rostbratwurst, bread, sauerkraut and mustard 

 

Veteburrito med nötfärs, svarta bönor, cheddarost och chili 

Wheat burrito with beef, black beans, cheddar cheese and chili 

 

Lammkebab med raita och pitabröd 

Lamb kebab with raita and pita bread 

 
 

Chokladklubbor  / chocolate sticks 

 

  

  

 

 
 



Vichysoisse med tryffelolja / Vichyssoise with truffle oil 

 

Tomat- och ingefärsshot / Tomato & ginger shot 

 

Laxtartar med avokado och chili / Salmon tartar with avocado and chili 

 

Fikon- och mozzarellasallad med melon 

Fig and mozarella salad with melon 

 

Räk- och kräftsallad med rotfrukter, citrus och koriander 

Seafood salad with root vegetables, lemon and coriander 

 

Rosmarinstekt lammytterfilé med olivbulgur 

Rosemary seasoned lamb and bulgur with olives 

 

Wokad kyckling med cashewnötter och basmatiris 

Stir-fried chicken with cashew nuts and basmati rice 

 

Chokladcheesecake med jordgubbssås 

Chocolate cheesecake with strawberrysauce 

  

 
 



 
Skagenkanapé / Skagen canape 

 

Gubbröra på pumpernickel / Classic ”Gubbröra” on pumpernickel 

 

Sikaforsrulle / ”Sikafors roll” 

 

Kallrökt lax med äppel- och sellerisallad 

Smoked salmon with apple and celery salad 

 

Västerbottenpaj med löjrom 

Västerbotten pie with roe 

 

Lättrimmad fläsksida med skånsk potatis, äppel- och pepparrotspuré 

Pork with potato, apple and horseradish purée 

 

Rabarberkaka med vaniljkräm 

Rhubarb cake with custard 

 

 

  

 

 
 



Går att byta ut mot rätter i ordinarie bufféer / To replace dishes in the 

regular buffets 

 

Sparrisvichysoisse med tryffelolja 

Asparagus vichysoisse with truffle oil 

 

Gazpacho / Gazpacho  

 

Fikon- och mozzarellasallad med melon  

Fig and mozzarella salad with melon 

 

Bulgursallad med rucola 

Bulgur salad with wild rocket 

  

Frittata med oliver och soltorkad tomat  

Frittata with olives and sundried tomatoes 

 

Soja- och chilimarinerad quorn med picklad blomkål 

Soy and chili marinated quorn with pickled cauliflower 

 

Ricotta- och spenatfylld cannelloni med tomatsås 

Ricotta and Spinach filled cannelloni with tomato sauce 

 

 
 



Alla priser är per person och presenteras exklusive moms. Meny och dryckesval skall 

vara oss tillhanda senast två veckor före bokat evenemang. Detta för att vi skall ha 

möjlighet att säkerställa att de råvaror och drycker som ingår i era menyer finns 

tillgängliga. Skulle detta inte ske förbehåller vi oss rätten att förändra meny och 

dryckesalternativ beroende på tillgång. För bästa möjliga service och kvalitet ber vi 

er att enas om en av menyerna till samtliga i sällskapet. Självklart tillgodoser vi era 

önskemål gällande annan mat för personer med allergier eller avvikande kost. Vi ser 

fram emot att få ta emot er beställning. Varmt välkomna! 

 

All prices are per person and are presented exclusive of V.A.T. Menu and beverage 

preferences should be sent to us, at the latest, two weeks prior to the scheduled event. 

This makes it possible for us to guarantee the availability of the ingredients and 

beverages included in your selections. Should this not occur, we reserve the right to 

change the meal and beverage options depending upon availability. For the best 

possible service and quality we ask that you agree upon one of the menu options for 

everyone in your group. Naturally, we will accommodate your wishes in regards to 

meal options for those with allergies or a restrictive diet. We are looking forward to 

your booking. Welcome! 


