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Värdshusets buffé         170kr/p 
  

(Minsta antal 15p, beställs senast 1 vecka innan leverans) 

 

 

Fläskfilé som ligger en fruktig marinad 
Kycklingfilé som är marinerad i basilikaolja 

Köttet äts kallt och är smakfullt dekorerat med olika frukter och grönsaker 

Serveras med en krämig potatissallad med smak av citron och lime 

 
Det ingår även en mixad sallad egenbakat bröd och smör 

 
Vill du göra den ännu större? 

Spenat och ostpaj +25kr 

Vitlökssås   +15kr 

Tomat paprikasalsa  +15kr 

Varmrökt lax(ca60g) och romsås  +55kr 
Ostbricka  +45kr 

Pastasallad  +25kr 
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Medelhavs Buffé  235kr 
(Minsta antal 15p, beställs senast 1 vecka innan leverans) 

 
Kycklingfilé som är basilika och vitlöksmarinerad 

Balsamicomarinerad fläskfilé 
Köttet äts kallt och är smakfullt dekorerat med olika frukter och grönsaker 

 
Pastasallad med pestosmak 

Tomat och mozzarellafat 
Inlagda vitlökar 

Oliver 

Grillad inlagd paprika 
 

Potatispaj med soltorkad tomat 
Hummus  

Tzatziki 
 

Det ingår även en mixad sallad och foccaciabröd 

 

Vill du göra den ännu större? 

Ostbricka  +45kr 

Charkbricka  +50kr 

 

Grill Buffé  205kr 
(Minsta antal 15p, beställs senast 1 vecka innan leverans) 

 
Kycklingfilé med mango och chiliglace 

Karréskiva 
 

 
Klassisk potatissallad eller fransk potatisallad 

Coleslaw 

Halv majskolv 
 
Bearnasiesås 

BBQsås 
 

Det ingår även en mixad sallad egenbakat bröd och smör 

 

Vill du göra den ännu större? 

Tomatpaprikasalsa +15kr 

Hummus  +10kr 

Mango/currysås  +15kr 
Vitlökssås  +15kr 
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Amerikansk Buffé  220kr 
(Minsta antal 15p, beställs senast 1 vecka innan leverans) 

 

Ribs som är heta och med lite lätt röksmak 

Små delikata korvar med smak av ramslök 

Kycklingfilé som smaksatts med en chipotleglace 

Serveras med en krämig coleslaw och en fräsch bönsallad med smak av chili  

 

BBQsås 

Krämig och smakrik mango/currysås 

 

Potatatisgratäng 

 

Det ingår även en mixad sallad egenbakat bröd och smör 

 

Vill du göra den ännu större? 
Ost och spenatpaj +25 

Halv majskolv  +15 

Svensk Buffé  285kr 
(Minsta antal 15p, beställs senast 1 vecka innan leverans) 
 

Trippelpepparmarinerad mjukbakad ryggbiff som är tunt skivad 
Varmrökt lax med smak av citron och dill  

Köttet äts kallt och är smakfullt dekorerat med olika frukter och grönsaker 
 

Matjestårta 
Syrade grönsaker 

Ost och spenatpaj gjord på lagrad prästost 

Potatismuffins 
 

Romsås 
Curry Remoulad 

 
 

Det ingår även en mixad sallad egenbakat bröd och smör 
 

Vill du göra den ännu större? 

2 sorters sill och ägghalva +30 

 

 


