
 

Hoppas vi får nöjet att servera er!! 
 

Catering 
Svenskbuffé 

Gubbröra serveras med knäckebröd 

Västerbottenpaj toppad med smörslungad svamp 
 

Citron och timjan marinerade kycklingspett 

Ugnsbakad lax toppad med dillpesto 

Lime och honungs dressing 

Potatissallad med coctailtomater, rädisor, ruccola, mangold och machesallad 

Nybakat surdegsbröd med vispat smör 
 

Pris 249 kr p.p 

Vegetariskabuffén 
Hummus med smak av vitlök 

Örtmarinerade oliver 

Piri piri marinerade mini tofuspett 

Ostpaj på toppad med smörstekt svamp 

Vegetarisklasagne med bönor 

Blandad grönsallad toppad med rostade solrosfrön 

Nybakat bröd med smör 
Pris 259 kr/person 



 

Hoppas vi får nöjet att servera er!! 
 

Italienskbuffé 
Röd och svart tapenade  

2 olika sorters salami 

Parmaskinka med melon 
Pasta pesto toppad med räkor och parmesan  

Grillad fläskfilé med olivolja och rostade grönsaker  

Buffeltallegio serveras med hemlagad marmelad  

Foccaccia 
Pris 289 kr/person 

 
Höstbuffé 

Citron och timjanmarinerad kyckling 

Calvados marinerad fläskfilé med äpple  

Rostade rotfrukter  

Blandsallad toppad med granatäpple och honung 

Tallegio med hemlagad marmelad 

Nybakat surdegsbröd 

 
Pris 289 kr/person 

 

 
 
 



 

Hoppas vi får nöjet att servera er!! 
 

 

Plockmat/finger food 
I lite mindre bitar 22 kr/st 

Pajflisa med svamp och cheddar 

Pajflisa med varmrökt lax 

Minirulle med pepparrot och hemgravad lax 

Ceasarwrap med kyckling och parmesan 

 

I shotglas 19 kr/st: 

Morotspuré med västerbottenost 

Gaspacho toppad med skaldjur 

Blomkålspure toppad med timjanflagor 

 

Lite större glas 39 kr 

Cevice på lax, hälleflundra, lime och chili 

Varmrökt lax med råkost och chilikräm 

Grillad blomkål med edamamu bönor, pepparrotskräm och citron 

Liten räkcocktail med dillmajjo 

Pasta pesto med mozarellinisar, oliver och soltorkade tomater 

 

På spett 29 kr/st 

Citron och timjan marinerad kyckling 

Lättrimmad lax med smak av dill och sesamfrön 

2 sorters salami, mozarellinisar och bärkapris 

Lammfärsrullar i filodeg 

 

Något sött efter maten 

Chokladtryffel med smak av havssalt 14 kr/st 



 

Hoppas vi får nöjet att servera er!! 
 

Catering -Smörgås 

Surdegsmacka med ost 35 kr och ost/skinka 35 kr  

Räkmacka 79 kr 

Keso och äggmacka 49 kr 

Sallader 

CAESARSALLAD 99 kr 

Romansallad toppas med grillad kyckling, caesardressing, parmesan och bacon 

VEGGOSALLAD 89 kr 

Pasta pesto (UTAN PINJENÖTTER) med mozzarella, cocktailtomater, groddar, rädisor, grillad 
paprika, oliver och råkost 

LAXSALLAD 119 kr 

Citronmarinerad varmrökt lax serveras med färskpotatissallad, grönsaker och edamame bönor 
samt örtmajonäs  

Lunch 
Pocherad torsk eller kolja serveras med vitvinssås, dillsvängda grönsaker och potatispuré med doft 

av parmesan 149 kr (Minimum 15 personer) 

Dubbelmarinerad fläskfile med smak av kapris och balsamico serveras med örtsås och 
sockerstekt potatis 149 kr (Minimum 15 personer) 

Soppa 

Varje dag serverar vi vegansk soppa med surdegsbröd till din catering kan vi givetvis bestämma 
vad du önskar pris från 79 kr 
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Dryck 

Cola, fanta, bubbelvatten och andra läskedrycker 29 kr                                                                
Eco och fairtrade juice från Smiling 33 kr 
Eco festis, äpple, apelsin och päron 15 kr 

Varma drycker   

Bryggkaffe 28 kr  

Te 28 kr  

Varmchoklad med grädde 39 kr  

 

 

 

Har du någon allergi?  

Fråga oss vi vet! Och ordnar gärna något gott till dig! 

PS. Du vet väl om att vi är ett EKOsmart café och handlar helst när producerat, fairtrade och 
ekologiskt!     

 


