KOLONI BUFFÈER
SMÖRDEGSSNURROR
2st/person, 36 kr
Fetaostkräm & rödlök
Olivröra
Kallrökt lax & gräslökscrème
Ruccolapesto med solrosfrön
Västerbottenost & rostade hasselnötter

CROSTINI PÅ VÅRT SURDEGSBRÖD
2st/person, 36 kr
Svart bön röra med grillad paprika
Färskost, kantarell, balsamico & ruccola
Färskost på kummin med rostade nötter & frön
Gorgonzolakräm med seller & valnötter
Kronärtskockskräm med cocktailtomat

SNITT PÅ SURDEGSBRÖD
2st/person, 36kr
Rökt kalkon med dijoncoleslaw
Kräftstjärtsröra med avokado & dill
Skivad lammfärsbiff med rödlökschutney
Rostbiff med äppel- & curry-yoghurt
Kallrökt lax med äppeltzatziki
Fårostkräm med granatäpple & pumpakärnor

SMÖRDEGSPINNAR
2st/person, 26 kr
Cheddar & kummin
Parmesan & citronsalt
Gremoulata

ANNAN PLOCKMAT
2st/person 60 kr
Sparris lindad med Tvärnöskinka med färskost på soltorkad tomat
Kallrökta laxrullar med wasabikräm
Puffiga piroger m spenat, fårost & rödlök

ROSTAD POTATISHALVA
2st/person, 32 kr
Tonfisk, kapris & rödlök
Saffransaioli med räka
Skärgårdsröra med dill & gräslök
Rödbetskräm med fårost

TILLTUGG
2st/person, 32kr
Gröna Gordal-oliver
Masalarostade nötter & frön
Lufttorkad chilikorv

PEPPARROT
460 kr/person
Kallrökta laxrullar med pepparrotsfärskost & ruccola
Matjessill med rödlök, kokt ägg & gräslök
Kavringssnittar med räkor & sikrom
Kallskuren oxbringa med syrade rotfrukter
Rostade rödbetor med frön & valnötsolja
Smördegsknyten med västerbottencrème
Dillkokt färskpotatis
Krispsallad med senap- & dragondressing
Knäckebröd, surdegsbröd & örtcrème

SOLROS
430 kr/person
Cajunsotad Fjordlax
BBQ-kryddad kallskuren rostbiff
Melon-, mango- & gurksallad med räkor i chili- & myntalag
Cheddarostpaj med tomat & spenat
Rostade sötpotatisklyftor med chiliflakes
Bönsallad med kronärtskocka & smulad fårost
Caesarsallad med surdegskrutonger
Rostad majscrème
Knäckebröd, surdegsbröd & örtcrème

TIMJAN
415 kr/person
Kalvfärsspett med salvia
Skivad enbärsgravad lax med dillpesto
Salami med pecorinocrème & örter
Rostad sparris & färskostpotatis i dragon- & citronolja
Risoni med riven parmesan, rostade grönsaker & basilikaolja
Smördegsknyten med babyspenat & fårost
Säsongens svamp med gremoulata
Tapenade med sardeller & bärkapris
Knäckebröd, surdegsbröd & örtcrème

DRAGON
395 kr/person
Grillat rosmarinkycklingbröst & grönsallad
Quiche Lorraine med brieost, fikon & ruccola
Honungsrostade rotfrukter med solrosfrön
Färskostpotatis i dijondressing och trädgårdens örter
Bön- & sockerärtsallad med granatäpple & rostade hasselnötter
Tomatsallad med marinerad rödlök & dragon
Knäckebröd, surdegsbröd & örtcrème

PERSILJA (VEGETARISK BUFFÉ)
375 kr/person
Ingefärsglacerade tzayspett
Bönbiffar med broccoli, parmesan & pinjenötter
Små puffiga spenat- & fårostpiroger med harissayoghurt
Lins & potatissallad med färska ärtskott & äppelvinägrett
Tabbouleh med persilja, citron & grönsaker
Hummus med gröna oliver
Vinbladsdolmar med honung & valnötter
Knäckebröd, surdegsbröd & örtcrème

LÄTTARE MENYER
HÄGG
285 kr/person
Saltrostade potatisar med mojo rojo
Tortilla med smulad getost & vårlök
Rökt paprika kryddade kycklinglår
Oliver & Manchego
Grovt bröd med lagrad olivolja

SYRÉN
275 kr/person
Gravad lax med dill & citron
Örtbakad svensk kyckling
Tomatsallad med mozzarella & basilika
Potatissallad med honung & senap
Grovt bröd med gräslökscrème

PION
245 kr/person
Salami Finocchiona med fänkål-slaw
Lufttorkad skinka
En bit Skärvångens ost
Rostade mandlar & kronärtskocka
Grovt bröd med kallpressad rapsolja

NÅGOT SÖTT
Tårta 12 bitar/545 kr
Pavlovatårta med säsongens frukter & bär
Polentakaka med mandel, apelsin & pistage
Kolonis chokladtryffeltårta med lättvispad grädde
Cheesecake med säsongens frukter & bär
Dessert 95kr/person
Chokladmousse med vaniljgrädde & hallon
Eton Mess med vaniljglass, vispgrädde och säsongens frukt & bär
Mini-Pavlova med säsongens frukt & bär
Lemon meringue pie

