
 

BUFFÈ & A LA CARTE MENY 2021 

För beställning av dessa menyer gäller 

Minst sällskap om 20 gäster  
(för mindre sällskap- kontakta oss för offert) 

I alla priser ingår servering & dukning 

Dryck tillkommer 

BUFFÈER  
På Gröna Stugan kan du skapa din egen buffé genom att välja rätter från listan nedan 

I alla buffépaket ingår smör & bröd och en grönsallad 

Det går bra att lägga till rätter i respektive buffépaket-kontakta oss för prisuppgift 

Det finns tre olika prispaket att välja mellan; 



Buffé  Nr 1 
295 kr p.p 

Välj följande från buffélistan 

1 st sallad 
2 st kallskuret rätter 

3 st varmrätter 
3 st såser 

1 st varmt tillbehör 
1 st dessert 

Buffé Nr 2 
345 kr p.p 

Välj följande från buffélistan 

2 st sallader 
3 st  kallskuret rätter 

4 st  varmrätter 
2 st  varmt tillbehör 

3 st  såser 
1 st  dessert 

Buffé Nr 3 
475 kr p.p 

Välj följande från buffélistan 

3 st sallader 
4 st  kallskuret rätter 

4 st  varmrätter 
2 st  varmt tillbehör 

5 st  såser 
2 st  dessert 

I denna buffé nr 3,  ingår även kaffe & te 



    BUFFÈRÄTTER 

    Sallader 

    1) Fransk potatissallad 
    2) Krämig potatissallad 
    3) Italienska pastasallad 
    4) Couscoussallad 
    5) Tabbouleh 

    Kallskuret 

    6) Fasanpaté m. cumberlandsås 
    7) Rödbetor med smulad chèvre och valnötter 
    8) Insalata Caprese (mozzarella & tomat sallad) 
    9) Gravad ren m. pepparrotskräm 
    10) Mortadella/Milano/Napoli salami bricka 
    11) Rostbiffsros med färsk pepparrot 
    12) Laxros med hovmästarkräm 
    13) Italiensk laxsallad (inkokt lax, melon, fetaost & valnötter) 
    14) Kalkonpastrami 
    15) Honungsmelon & parmaskinka 
    16) Veganska kanapéer (2 smaker)  
    17 ) Klassiskt inlagd sill 
    18) Senap & maltwhisky sill 

   
    Varma rätter 

    19) Grekiska lammfärsjärpar med citron & mynta 
    20) Mexikans chiligryta 
    21) Dragon & citronmarinerad kyckling 
    22) BBQ marinerad fläskfilé 
    23) Timjan & rosmarin ugnsbakad lax 
    24) Röd linsgryta 
    25) Falafel 
    26) Ost & broccolipaj (går att få vegetarisk) 
    27) Minipaj med chili & persilja strössel 
    28) Honungs rostade rotfrukter 



    Varma Tillbehör 

    29) Potatisgratäng 
    30) Rostade potatisklyftor 
    31) Dillkokt potatis 
    32) Janssons Frestelse 
    33) Örtris 

    Såser 

    34) Mynta yoghurt 
    35) Tzatziki 
    36) Örtmajonäs 
    37) Pepparrotssås 
    38) Hummus 
    39) Salsasås 
    40) Hovmästarsås 
    41) Dirren´s senapssås 
    42) Örtsås på gräddfil 

    Desserter 

    43) Chokladmousse med hallongrädde (serveras i portionsglas) 
    44) Stugan´s äppelsuprise (serveras i portionsgals) 
    45) Vaniljglass m. hallon & lakritspulver (serveras i portionsglas) 
    46) Stugan´s morotskaka 
    47) Vegansk äppelkaka 

    Tillval 

    48) Ört & vitlöksmarinerade oliver   15 kr p.p 
    49) Ostbricka (3 sorter inkl kex, vindruvor & marmelad )  55 kr p.p 
    50) Tortilla chips      15 kr p.p 
    51) Färskost crème      10 kr p.p  



A LA CARTE 
Minsta antal gäster är 20 stycken och hela sällskapet måste välja samma meny  

(undantag för specialkost & allergier) 

Önskar ni någon annan rätt? - kontakta oss för offert 

Förrätter 

Klassisk Toast Skagen, toppad med Löjrom 
135 kr 

Lax de luxe 
Kallrökt & gravad lax med picklade morot & rödlök & senaps vinägrett 

125 kr 

Gravad vilt carpaccio m. timjans olja, riven Västerbotten ost 
130 kr 

Jordärtskockssoppa m. rostad svamp & surdegstoast 
110 kr 

Varmrätter 

Smörstekt Hälleflundra. parmesanskum,  potatis & primörsallad 
275 kr 

Lammrostbiff m. vitlökssky, fylld potatispuck & stuvade svartrötter 
245 kr 

Anka m. apelsinsås, smörstekt brysselkål & äpple & potatispuré 
225 kr 

Chèvreöverbakade betor, spenat & rödlöks sallad & kanderade valnötter 
175 kr 



Desserter 

Halloncheesecake m. vaniljkryddad mascarponecremé 
85 kr 

Mynta & punchmarinerade jordgubbar med vaniljglass 
75 kr 

Stugan´s delikata  äppeldessert 
90 kr 

Ljummet bärknyte med vaniljcrème 
85 kr 

MINI RÄTTER 
Dessa rätter passar perfekt för små och stora mingelevent 

Minsta antal rätter man kan beställa är 3 stycken p.p (motsvarar en mindre varmrätt) 

Spenat & fetaost fyllda knyten med aivarkräm  65 kr 
Pulled pork wrap     85 kr 
Caesar wrap      85 kr 
Kyckling wrap      75 kr 
Seafood cake med mynta yoghurt   95 kr 
Lax & avokado tortilla     75 kr 
Stekta blomkålsbollar med ost    55 kr 
Buffalo-wings med citron & chili majonäs  65 kr 
Smörrebröd med gravad lax & hovmästarkräm  85 kr 
Smörrebröd med rostbiff & pepparrotskräm  85 kr 

Gröna Stugan 
www.gronastugan.se      info@gronastugan.se  

08-28 21 00

http://www.gronastugan.se
mailto:info@gronastugan.se

