Boka vårt CAFÉ eller vår CLUB för små eller stora tillställningar. Privata fester eller företagsevent.
Vi hjälper er med allt från frukost till middag, mingel eller sittning, konferens eller fest.
Se priser för lokalhyra på baksidan »

VECKANS AW-BUFFÉ

BUFFÉMENY 2

BUFFÉMENY 3

Mättande mingelbuffé

Mättande mingelbuffé

Mättande mingelbuffé

Veckans afterworkbuffé
Varierande meny från vecka till vecka.

•Flankstek med med gremolata
och syrad lök
•Kryddbakade kycklingspett
•Kallrökt laxfilérulle med färskost
•Räkcocktail med salladslök
•Chèvrepaj med med örtkräm
•Två sorters charketurier
•Padrons med olivolja och salt
•Tomatsalsa med basilikaoch persiljekräm
•Bröd och aioli

•Brässerat sidfläsk med syrad lök
•Kryddstekt lax med fänkål och
bryntsmörmajonäs
•Skagenröra med kryddbröd
•Smördegsknyten med bacon,
svamp och tryffel.
•Små ost- och skinkpajer med gräslök
•Chevrékräm med rödbeta och honung
•Två sorters Charketurier
•Pardon med olivolja och havssalt
•Mozzarella med tomatsalsa
•Marinerade oliver
•Bröd och Aioli

Buffén består av:
Flera olika goda rätter tillagade av både
vegetariska- fisk- och köttråvaror. Till detta
spännande tillbehör såsom olika sallader,
bröd och goda såser.
Pris exkl. dessert/person:
222kr exkl. moms
249kr inkl. moms
Pris inkl. dessert/person:
258kr exkl. moms
289kr inkl. moms

•Brownie med salt karamell
och chokladmousse
Pris/person:
267kr exkl. moms
299kr inkl. moms

SNACKSBUFFÉ

LUNCHBUFFÉ

OBS: Endast tilltugg. Inte middag.
Serveras uppe i cluben vid
mingelbokningar

Dagens varmrätt inkl.
sallad, bröd, smör, kaffe och liten dessert

Olika charkuterier
Oliver
Rotsakschips
Bröd
Aioli
Nötter

115kr exkl. moms
129kr inkl. moms

Pris/person:
142kr exkl. moms
159kr inkl. moms

•Citrontarte med Italiensk maräng
Pris exkl. dessert/person:
338kr exkl. moms
379kr inkl. moms

Pris/person:

FIKABUFFÉ
Fika, bryggkaffe och te.
Vi bakar självklart allting själva!
Pris inkl. kaffe eller te:

FRUKOSTBUFFÉ
Nybakt bröd, pålägg, smoothie, färskpressad juice, kaffe & något sött
Pris/person:
133kr exkl. moms
149kr inkl. moms
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3 sorters fika
Pris/person:
98exkl. moms
110kr inkl. moms

