
 

Vår & sommarmeny Buffé - eller singelpackad 

375 kr/pers 

Tillredda sallader & tillbehör: 
Papas Arrugadas - saltkokt potatis 

Sotad syrad lök 
Quinoa med röd mangold 

Trädgårdsbönor & kronärtskocka 
Melonsallad chipotle 

Blomkålsruccola 
Piri Piri pastasallad med linser 

Syrliga jordärtskockor och rotselleri 
 

Protein: 
Rosmarinstekt kycklinglår med oliver 

Kryddiga majsbiffar med lime 
Ungsrostad fläskkarré med kummin & salvia 

 

Såser: 
Mojo Rojo 

Tomat, mango & gurksalsa 
Dragoncrème 

 
 

Till buffén ingår Tastorys filmjölksbröd med frön och russin, vårt 

surdegsbröd samt smör och olivolja. 

 

Våra stora bufféer går att beställa fram till fem arbetsdagar före önskad 

leverans och för minst 10 personer. Har du andra önskemål på mat eller 

önskar köpa delar av våra bufféer, är du välkommen att kontakta oss så 

hjälper vi dig. Alla priser anges ex moms. 



 

Höst & vintermeny Buffé - eller singelpackad 

 375 kr/pers 

Tillredda sallader & tillbehör: 
Apelsinbakad spetskål 

Belugalinser med bacon 
Bakad purjolök med rostad mandel 

Nykokta rödbetor med fetaost 
Morötter med nakenhavre 

Confiterade gulbetor 
Vildris med grillad zucchini 

Picklad ljummen kålrot 
 

 

Protein: 
Nattbakad fläsksida  
Fänkålsgrillad lax  

Svarta bönspett med persilja och sesamfrön 
 

Såser: 
Rotfruktsbearnaise 

Citronvelouté 
Chimichurri 

 
 

Till buffén ingår Tastorys filmjölksbröd med frön och russin, vårt 

surdegsbröd samt smör och olivolja. 

Våra stora bufféer går att beställa fram till fem arbetsdagar före önskad 

leverans och för minst 10 personer. Har du andra önskemål på mat eller 

önskar köpa delar av våra bufféer, är du välkommen att kontakta oss så 

hjälper vi dig. Alla priser anges ex moms. 

 



 

Sharingmeny ”Asian Style” 

 385 kr/pers 

Våra sharingmenyer serveras på fat på bordet för att delas på. 

 
Protein: 

Limemarinerad fiskfilé  
Teriyaki kyckling  

Okonomiyaki - japanska plättar 

 
Tillredda sallader & tillbehör: 

Kikärtor & purjolök med ponzu-dressing 
Rostad blomkål Yuzu-style 

Misomarinerad risnudelsallad med mynta 
Sesamkål 

Tempurafriterad rotselleri 
 

 

Såser: 
Ingefärsdressing 

Vitlök & koriandermajonnäs 
Nouc cham 

 
 

När menyn serveras i vår restaurang så bjuder vi på kaffe & 
något sött efter maten! 

 
 

Våra sharing menyer går att beställa fram till fem arbetsdagar före 

önskad leverans och för minst 8 personer. Har du andra önskemål på 

mat, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.  

Alla priser anges ex moms. 



 

Sharingmeny ”Taco Style” 

 385 kr/pers 

Våra sharingmenyer serveras på fat på bordet för att delas på. 

 
Protein: 

Pulled pork med picklad rödlök 
Fish cake tacostyle 

Aubergine fritters med majs 

 
 

Tillredda sallader & tillbehör: 
Grillad vattenmelon 

Apelsin- & vitkålssallad 
Rostad färskpotatis med chipotle 

Black eye beans 
Mexigrillade majskolvar 

 
 

Såser: 
Chili- och ananassalsa 

Guacamole 
Sour cream 

 
 

När menyn serveras i vår restaurang så bjuder vi på kaffe & 
något sött efter maten! 

 
Våra sharing menyer går att beställa fram till fem arbetsdagar före 

önskad leverans och för minst 8 personer. Har du andra önskemål på 

mat, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.  

Alla priser anges ex moms. 



 

Sharingmeny Klassisk 

385 kr/pers 

Våra sharingmenyer serveras på fat på bordet för att delas på. 

 
Protein, väljs 1 per person 

Rosmarinsstekt kycklinglår med oliver 
Torsk med sardell-och kaprissmör 
Fetaostquiche med purjolökshack 

 
 

Tillredda sallader & tillbehör: 
Fransk potatissallad 

Linser med broccoli och äpple 
Rostade grönsaker 

Spetskålssallad 
Bakade betor med pumpafrön 

 
 

Såser: 
Äppelcidersås 

Parmesancreme 
Tomatconcassé 

 
 

När menyn serveras i vår restaurang så bjuder vi på kaffe & 
något sött efter maten! 

 
Våra sharing menyer går att beställa fram till fem arbetsdagar före 

önskad leverans och för minst 8 personer. Har du andra önskemål på 

mat, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. 

Alla priser anges ex moms. 



 

2 rätters meny 

345 kr/pers 

Välj en förrätt & en varmrätt. 

Förrätt 

Kara age kyckling med sojabrässerad rättika & ingefärsdressing 
Cajunrimmad lax med salladslök & äppelchutney 

Fransk fiskgryta med linser & saffransaioli 

 

 

Varmrätt 
 

Fish cake tacostyle med rostad sötpotatis, guacamole & 
ananassalsa 

Bbq nattstekt oxbringa med rostad sötpotatis, cheddarkräm & 
tomatsalsa 

Pestoöverbakad kycklingfilé med nypotatis,spritärtor i bryntsmör 
& citronvelouté 

 

 
 
 

När menyn serveras i vår restaurang så bjuder vi på kaffe & 
något sött efter maten! 

 
Våra menyer går att beställa fram till fem arbetsdagar före önskad 

leverans och för minst 8 personer. Har du andra önskemål på mat, är du 

välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. 

Alla priser anges ex moms. 



 

 Gröna 2 rätters meny 

345 kr/pers 

Välj en förrätt & en varmrätt. 

Förrätt 

Papayasallad Som tam 
Tempurafriterad rotselleri med koreansk zucchini-morotssallad 

& Katsyroyokodressing 
Broccoli fritters med hackade salta mandlar & parmesankräm 

 

 

Varmrätt 
 

Kryddiga majsbiffar med lime, ananaschutney & ugnsbakad 
sötpotatis 

Shirachachilibakad blomkål med kvibbille, sojaaioli & stekt pak 
choi  

Svamp- och potatisfrittata med trädgårdsbönor, kronärtskocka & 
ruccolapistou 

 

 
 

När menyn serveras i vår restaurang så bjuder vi på kaffe & 
något sött efter maten! 

 
 

Våra menyer går att beställa fram till fem arbetsdagar före önskad 

leverans och för minst 8 personer. Har du andra önskemål på mat, är du 

välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. 

Alla priser anges ex moms. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


