För beställningar ring 031–13 82 10
info@delicat.se

CATERING - Bufféer
Ska du bjuda fler än 8 personer på mat? Då kan det vara en idé att anlita oss. Vi ordnar maten och du kan koncentrera dig på värdskapet! Nedan
presenterar vi några bufféer där vi komponerat utgående från sammanhang, årstid och smaker som passar. Vi anpassar givetvis bufféerna efter
era önskemål.
För beställning av catering upp till 30 personer gäller senast 2 arbetsdagar före aktuell leveransdag. För 31 personer och uppåt gäller beställning
senast 7 arbetsdagar före aktuell leveransdag eller enligt överenskommelse med oss.

Italiensk buffé

Vårbuffé

Höstbuffé I

Risoni med pesto
Antipasti di carne x 3
Räksallad
Caprese, italiensk tomatsallad
Marinerade kronärtskockor
Olivtapenade
Foccacia och crostini
Färskost smaksatt med soltorkade tomater

Tre sorters snittar
Grillad kycklingfilé på en salladsbädd
Fransk potatissallad
Räk- och pestorisoni
Rökt lax med romsås
Västerbottenost
Nybakat bröd och smör

Svamppaj
Kyckling med paprikacrème
Saffranscouscous
Rökt lax med pepparrotsfraiche
Roquefortostsallad & krämig örtdressing
Bönsallad med senapsvinegrette
Nybakat bröd och smör

Fransk brie med frukt och nötter

Parmigiano Reggiano

Gorgonzola med päron och valnötter
Taleggio med fikonmarmelad

Lyxig Chokladpralin

Pannacotta med björnbärskompott

Tiramisu

210 kr/person

185 kr/person

215 kr/person

Uppdaterad oktober 2014

För aktuell information gå in på www.delicat.se

Fler bufféer på nästa sida!

Alla priser inkl. moms
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Påskbuffé

Studentbuffé

Höstbuffé II

Två spännande sillar
Wasabiägg med avokado och räkor
Saffranscouscous med grönsaker
Varmrökt lax
Chèvreostpaj
Skivad fläskfilé
Örtsås
Nybakat bröd, ost och smör

Snitt med räkröra på rågbröd
Laxkrustad med pepparrotsfraiche
Krämig pestopasta med kyckling och
fetaost
Skivad rostbiff
Färskpotatissallad
Västerbottenostpaj
Örtsås
Nybakat bröd och smör

Tunnbrödstorn med rökt ren och crème
cheese
Kräft- och räkröra med knäckebröd
Sherrysmaksatt svamppaj
Tunna skivor oxfilé med sallad på rödbetor
och fetaost
Varmrökt lax med krämig potatissallad
Blandad sallad
Ostar med goda tillbehör

Citron och dajmsemifreddo
195 kr/person

Fransk chokladkaka med hallon o grädde

195 kr/person

210 kr /person

Uppdaterad oktober 2014

För aktuell information gå in på www.delicat.se

