Vegetariska alternativ
Pajer, pris 90 kr.
- Paj med tomat, oliver och ost
- Broccolipaj med rostade kikärtor/rostade frön
Till pajerna serveras en mustig sallad, smör, bröd och dressing

Libanesisk buffé 1, pris 160 kr.
Hummus
Motabel
Vindolmar
Libanesisk potatissallad
Bulgursallad
Pitabröd
Grillad/stekt halloumi med mynta och granatäpplen strösslade över.
Oliver

Libanesisk buffé 2, pris 240 kr.
Hummus
Motabal
Vindolmar
Taboule
Lök med sumak
Tahini med persilja
Libanesisk potatissallad
Bulgursallad
Falafel
Pitabröd
Grillad/stekt halloumi med mynta och granatäpplen strösslade över
Grillad aubergine i rullar eller som en sallad med smulad fetaost, mynta, granatäpple och tahini
Fyllda paprikor med nötter och ris

Tex mexbuffé, pris 140 kr.
Het chili med bönor
Mjuka tortillas
Isbergssallad och lök
Tomat och gurka
Jalapenos och majs
Guacamole och salsa
Riven ost och gräddfil
Nachochips och tortillachips
Sojafärs/quornfärs tillagad på samma sätt som köttfärsen (stekt med tacokrydda)
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Italiensk buffé, pris 160 kr.
Marinerade kronärtskockshjärtan
Tomatsallad med mozarella, rödlök och basilika
Pastasallad med gorgonzola
Bönsallad med stora vita bönor marinerade i vitlök, persilja/örter, olivolja, citron
Stekta, marinerade champinjoner
Zucchiniplättar med fetaost/getost, salladslök och mynta
Bröd och smör

Fransk buffé, pris 180 kr.
Marinerade kronärtskockshjärtan
Citrongravad sparris med örtsås
Potatissallad med cornichons
Ratatoille
Auberginegryta (med lök, paprika, chili, vitlök, curry, kryddnejlika, citrongräs)
Varm linssallad (gröna linser) med rostade tomater, gorgonzola, marinerad rödlök, olivolja, vitlök
Vitlöksbaguette med stark grönsaksröra

Medelhavsbuffé, pris 290 kr.
Marinerade champinjoner
Citrongravad sparris med örtsås
Ruccolasallad med rostade pinjenötter och raspad parmesan
Potatissallad med citron, persilja, soltorkade tomater och lök
Vegetarisk paella (svamp, halloumi i små bitar)
Marinerade kronärtskockshjärtan i olivolja
Pastasallad med gorgonzola, paprika, lime och örter
Endivesallad med sparris och ägghalvor och citrondressing
Rostad paprika med pinjekärnor/hasselnötter
Zucchiniplättar med fetaost/getost, salladslök och mynta
Ugnsbakade rotfrukter med curry och lime
Auberginegryta (med lök, paprika, chili, vitlök, curry, kryddnejlika, citrongräs)
Fyllda paprikor med rotfrukter och getost
Varm linssallad (gröna linser) med rostade tomater, gorgonzola, marinerad rödlök, olivolja, vitlök.
Grönsaksgryta med torkad lime (gul lök, spiskummin, koriander, dill, potatis, lime)
Romanböngryta med tomat och vitlök

Priserna är angivna per person, inklusive moms men exklusive kaffe och dryck. Samtliga
rätter kan anpassas efter kostpreferenser och allergier. Kontakta oss gärna om ni undrar
något eller önskar andra förslag!
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