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MENYFÖRSLAG BUFFÈ 
 

Priserna är angivna per person, inklusive moms.  
Samtliga kan anpassas efter kostpreferenser och allergier.  

 
Kontakta oss gärna om ni undrar något eller önskar andra förslag! 

 

LIBANESISK BUFFÈ (195 kr/person)  
• Hummus (kikärtsröra med citron och vitlök)   

• Motabal (auberginröra med vitlök och olivolja)     

• Vindolmar med ris och lök      

• Libanesisk potatissallad med oliver, lök, persilja och citron 

• Bulgursallad med färska grönsaker och libanesisk ost 

• Orientaliska kycklingspett 

• Falafel 

• Pitabröd 

 
LIBANESISK BUFFÈ 2 (295 kr/person)  

• Hummus (kikärtsröra med citron och vitlök)   

• Motabal (auberginröra med vitlök och olivolja)   

• Fyllda auberginer med nötter och paprika    

• Vindolmar med ris och lök      

• Taboule (persiljesallad) 

• Tahine med persilja 

• Libanesisk potatissallad med oliver, lök, persilja och citron 

• Bulgursallad (små vetekorn) med färska grönsaker 

• Orientaliska kycklingspett 

• Kafta (libanesiska köttfärsjärpar)  

• Falafel   

• Pitabröd  

 
ASIATISK BUFFÈ (235 kr/person) 

• Glasnudelsallad med räkor 

• Vegetariska vårrullar  

• Kycklingfilé i grön curry 

• Wokade grönsaker med ostronsås och cashewnötter 

• Fläskfilé i massamansås 

• Ris 
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ITALIENSK BUFFÈ (190 kr/person)  
• Marinerade kronärtskockshjärtan i olivolja 

• Tomatsallad med mozzarella, rödlök och basilika 

• Pastasallad med gorgonzola, paprika, lime och örter 

• Lufttorkad skinka med marinerade tomater 

• Mortadella och salami 

• Bröd och smör 

 
FRANSK BUFFÈ (275 kr/person)  

• Marinerade kronärtskockshjärtan 

• Citrongravad sparris med örtsås 

• Potatissallad med cornichons, paprika och dragonvinaigrette 

• Mjukostfylld rostbiff 

• Örtbakad lax med saffransdressing 

• Kycklingsallad med roquefort 

• Vitlöksbaguette med stark grönsaksröra 

 
MEDELHAVSBUFFÈ (278 kr/person) 

• Fetaostsallad med kalamataoliver och mynta 

• Tzatziki 

• Ruccolasallad med rostade pinjenötter och raspad parmesan 

• Potatissallad med citron, persilja, soltorkade tomater och lök 

• Pasta med skaldjur, lime och saffransdressing  

• Ajvargratinerad laxfilé (serveras kall)  

• Stekt marinerad kycklingfilé, bräserad i portvin, kan serveras kall eller varm  

 
PAJER (120 kr/person) 

• Västerbottenpaj / Lax- och spenatpaj 

• Köttfärspaj / Ost- och skinkpaj 

• Serveras med fräsch matig grönsallad, dressing, smör och bröd 

 


