
 
 
Bufféer 2019                           

Gäller bokningen under 35 pers. vänligen beställ senast 3 dagar innan leverans. Gäller bokningen över 
35 pers. vänligen beställ senast 5 dagar innan leverans. Mindre justeringar av bokningar kan göras upp 
till 3 timmar innan leverans. Avbeställning sker senast 24 timmar innan leverans. 

OBS! För beställningar efter kl. 16.00 tillkommer personalkostnad med 281 kr/ timme och personal. 
Tiden räknas från 16.00 

Lilla buffén: 
Grillad kycklingfilé med salsa Verde 
Potatissallad med ruccola, kapris och rödlök 
Tomat och mozzarella med färsk basilika och olivolja 
Tapenade 
Tzatziki 
Plockad sallad med vinägrett 
Hembakat bröd och smör 
175 kr 
 
Studenten: 
Pepparmarinerad biffrad 
Rostade grönsaker 
Parmesanstekt laxfilé  
Matvetesallad med chili & lime 
Aioli, mojo & tzatziki 
Sallad, bröd och smör 
Vit chokladpannacotta  
195 kr 
 
Skärgårdsbuffé: 
Tre sorters sill med tillbehör  
Potatis 
Gravad lax med hovmästarsås 
Rökt lax med pepparrot 
Skagenröra på ägghalva 
Knäckebröd, kavring och baguette  
Smör, mild ost och västerbotten  
Jordgubbar och grädde 
299 kr 
 
Asien (varm buffé): 
Papayasallad  
Biffsallad Yam Nua  
Vårrullar med sweetchilisås 
Pad thai nudlar, grönsaker, jordnötter 
Sataymarinerad kyckling med jordnöts sås 
Wokad scampi panengcurry 
Fried rice 
Färsk frukt på fat 
299 kr 
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Amerikansk buffé: 

BBQ-Ribs 
Buffalo chicken wings  
Ugnsbakad laxfilé, Cajun style 
Caesarsallad 
Klyftpotatis 
Tomatsallad 
Coleslaw, rostad majssalsa, bluecheesedressing 
Vitlöksbröd 
Cheesecake 
299 kr 
 
Tapas: 
Dagens chark 
Quesadillas med örter och färskost 
Skaldjursceviche  
Chili- och vitlöksmarinerad kyckling  
Potatissallad med pesto & sockerärter 
Ungsbakade marinerade cocktailtomater 
Manchegoost med balsamicosirap 
Vitlöksmarinerade oliver 
Grönsallad med vinägrett 
Tapenade 
Spanskt lantbröd 
299 kr 
 
Italien: 
Caprese (tomat och mozzarella sallad)  
Antipasto ( salami, lufttorkad skinka och mortadella)  
Pastasallad med grillade grönsaker i basilika och vitlök 
Citronmarinerad kycklingfilé med gremolata 
Italiensk skaldjurssallad med dill, vitlök, svartpeppar och olivolja 
Oliver, kronärtskocka, soltorkad tomat  
Italienskt lantbröd och olivolja 
Tre italienska ostar  
Tiramisu  
299 kr 
 
 
 
 
Vi erbjuder även catering – både på företaget och privat. Fester, födelsedagar, bröllop och julbord m.m. 
Välkommen att besöka oss i restaurangen, eller via e-post: vingen.trv@fmv.se, tel: 08-782 47 20 

mailto:vingen.trv@fmv.se

