
 

 

 

 

 

 

 

Bufféalternativ 
 
ITALIENSK 
Ört & parmesanbakad kycklingfilé 
Kallskuret - salami, prosciutto, coppa di parma 
Marinerad cocktailmozzarella, gårdsoliver, kronärtskocka 
Balsamicomarinerad portabellosvamp  
Italiensk pastasallad med grillad paprika, parmesan, rostade frön och vitlök 
Honungsrostade rotfrukter 
Vitlök & basilikacremé 
Hembakad focaccia  

 

KALL BUFFÉ 
Kycklingfilé med citron, timjan och vitlök 
Citron och dillbakad lax serveras med citroncrème 
Prosciutto med coppa di parma & Salami filino 
Pastasallad med pesto, soltorkad tomatcréme, ruccola, cocktailtomater och hyvlad 
parmesan 
Västerbottenpaj 
Sallad med grönkål, apelsin, syrad rödlök, granatäpplevinegrette, rostade frön och 
smulad ädelost 
Bröd och smör 

 
TAPASBUFFÉ        
Parmarullar   
Blandade tapaskorvar & kallskuret  
Grillade grönsaker   
Rostad vitlökscréme   
Tapenade   
Parmesancréme   
Mustig blandsallad 
Ostbricka med hembakad focaccia  

 
VEGETARISK BUFFÉ      
Grillade grönsaker 
Fyllda paprikor 
Pastasallad med mozzarella 
Parmensanfylld portobello 
Auberignehummus 
Hembakad focaccia 
Färskostcrème 

 



 
 
 
 
MINGEL    
Crostini med coppa di parma, tapenade & ruccola   
Soltorkad tomatbruschetta med basilika och mozzarella  
Asiatisk laxtartar med chili & Ingefära    
Cannelloni med sidfläsk eller grillade grönsaker   
Focacciapizzor  
 
 
Konferens 
 
Heldagskonferens med lunch, kaffe och fralla/mjuk kaka 225kr /pp 
Halvdagskonferens med lunch, kaffe och fralla eller kaka 185kr /pp  
Frukt 15 kr/st 

 
 
SMÖRGÅSAR   
Ost & skinkfralla 45kr   
Räksmörgås                         99 kr 
Köttbulle macka 55kr     
 
 
Kladdkaka/grädde  45kr 
Mjukkaka 35kr 
Tårta per bit på plats 55kr 
Tårta per bit take away 45kr 
 

Kaffe/Te    
Alkoholfritt bubbel 25kr/pp 
 
Utkörnings avgift  300kr 
Utkörnings avgift bil pris vid förfrågan 
 

 
 
 
Landgång lyx- 149kr 
Ägg/skagen/rökt lax/rostbiff/rödbetssallad/lufttorkad skinka/brie/salami/grönsaker/ 
frukt 

 
Landgång- 139kr 
Rostbiff/rödbetssallad/rökt skinka/gouda ost/brie/kycklingröra/grönsaker/frukt 

 
Vegetarisk landgång- 129kr 
Ägg/ost/brie/örtmarinerad Quorn filé/krämig bön röra/grönsaker/frukt 
 

 

Läsk 25kr
23kr



 
 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

Säsongstallrik 
 

Jul  
Ägg/majonnäs/räka 
Köttbullar/korv/janson 

 
 
Påsk  
Ägg/majonnäs/räka 
Köttbullar/korv 
Helg skinka/senap/rökt kalkon 

Västerbottenost paj 
 

Midsommar 

Kokt potatis 
Gräddfil/rödlök/gräslök 
Västerbottenostpaj 
Varmrökt lax/romsås 
Skaldjurscheesecake 

 

 

Helgskinka/senap
Rödbetssallad
Gravad lax/ hovmästarsås
3 sorters sill/Smör & Bröd

Rödbetssallad
Gravad lax/ hovmästarsås
3 sorters sill/Smör & Bröd

3 sorters sill/Smör & Bröd

Räka/Skinka 105kr/bit

Räka/Lax 110kr/bit

Vegetarisk 95kr/bit

220kr

220kr

220kr

Smörgåstårtor/ 6-8 bitars /10-12bitars



 

 

Förhållningsregler vid beställning av mat 

 

 

Vid stora sällskap (grupper över 10 personer eller fler) beställer 

man maten senast två dagar innan ankomst. 

Behöver man ändra antal så skall det ske två dagar innan 

ankomst. 

Man hämtar upp lunch kuponger dagen innan ankomst, om man ej 

är rätt antal gäster som man beställt mat till så ersätts ej dessa 

kuponger, kupongerna är alltså förbrukade då kupongen är 

bunden till den dagen man beställt mat till. 

Special kost skall vara inne två dagar innan ankomst. 

 

Beställning av buffé skall vara 20st eller fler. 

 

Beställning sker via mejl. 

Skall man fakturera så krävs det fullständiga fakturerings 

uppgifter, telefon nr samt kontaktperson. 

 

Vid avbokning skall det ske 3 dagar innan ankomst annars kommer 

man debiteras. 

 

Alla priser är exklusive moms 

 
 

 www.restaurangmersmak.se  
 

 




