Tre sorters tilltugg till välkomstdrink 45:-/person
Italienska minispett
Crostini med tapenade
Prosciuttoinlindad grissini

Medelhavsbuffé 175: /pers
Systrarnas urval av charkuterier från länderna kring medelhavet
Ostpaj med soltorkad tomat och örtkryddor
Vinbladsdolmar med fetaost
Tabbouleh med smak av mynta, citrus och koriander
Tzatziki
Baguette eller bröd
Ostbricka med två sorters ost
Marmelad & kex

Fransk Buffé 175:- /person
Rostbiff, cornichons och rostad lök
Tunnbrödsrullar med lufttorkad skinka och chevrecreme
Marinerade grillade rotsaker
Quiche Lorraine
Baguette eller bröd
Två sorters franska ostar
Marmelad & Kex

Italienska delikatesser 175:- /person
Lufttorkad skinka med ostcreme
Wraps med salami
Minispett med italiensk touch
Gorgonzolapaj
Örtmarinerad pastasallad
Tomat- och mozzarellasallad med basilika
Baguette eller bröd
Två sorters italienska ostar
Marmelad & Kex
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Festfat 135:-/person
Stort fat med olika charkuterier, tex kokt skinka, rostbiff eller något lufttorkat
Potatissallad med örtkryddor och osttärningar
Pigga pickles
Systrarnas senapscreme
Krämig brie med säsongens frukt & grönt
Bröd eller baguette

Systrarnas tapasbricka 99:- /person
Systrarnas urval av kallskuret
Grekiska mezeinläggningar
Oliver
Fyra sorters ost
Marmelad & kex

Systrarnas stora ostbricka 95:- person
Fyra sorters ostar
Grekiska oliver
Marmelad & kex

Dessertförslag
Hallonpannacotta 35:- /portion
Vit och mörk chokladmousse med apelsintwist 35:- /portion
Tiramisu 35:- /portion
Moussetårta med hallon eller passionsfrukt 350:- st (ca 10 bitar)
Mörk chokladtryffelkaka med nöt- och kaffetopping 175:- st (ca 10 bitar)

Glasstårta
Tre olika sorters glass eller sorbet, garnerad med bär och frukter
6 bitar 245:8 bitar 320:10 bitar 400:Måste beställas minst fyra dagar i förväg.
Buféerna passar för både stora och små sällskap. Minsta antal är 5 personer. Är ni ett mindre
sällskap - maila oss, ring oss eller kom in så löser vi det!
Alla bufféer utom Stora ostbrickan och Systrarnas tapasfat behöver beställas minst en vecka i
förväg. Beställningar för över 10 personer vill vi gärna ha i så god tid som möjligt.
Välkomna med egna önskemål, så försöker vi sy ihop en lösning som passar alla!
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