
Buffé
Lokalt & Svenskt

Att planera fest, bröllop, dop, julbord eller andra 
tillställningar kräver sin tid. Liksom matlagning. Låt oss 
leverera din festmat så du själv kan komma utvilad och 

njuta av festen! Vi levererar även mat och buffér för 
företagets event, julbord eller mingel med kunderna!

Du hittar oss idag på Restaurang Köket i Norrtälje 
Kommunhus där vi har vårt tillagningskök.

När gästerna anlitar oss och i sin tur rekommenderar 
Grannköket Catering för fantastisk mat och fin service. 

Ja, då är vi nöjda med vårt arbete!

Sandra & Pelle

Tel: 0176-28 06 07 eller 070-311 75 84 
E-post: info@grannkoket.se Webb: grannkoket.se



Klassiska Buffén
• Stenugnsbakat surdegsbröd
• Blandat knäckebröd
• Smör
• Rostad vitlöksfärskost
• Späd grönsallad med cocktailtomater, färska örter
• Varmrökt lax, rökt i Roslagen
• Skagenröra gjord på färska räkor
•	 Chili	&	Limemarinerad	kycklingfilé
• Cognagsglacerad rostbiff
• Pastasallad med purjolök, soltorkad tomat och kalamataoliver
• Potatisgratäng med vitlök & purjolök
•	 Rostad	röd	paprikacremé
• Limeaioli
•	 Örtcremé
• 2 sorters dessertostar
• Rustika kex & Grannkökets fröknäcke
• Grannkökets hemkokta marmelad

Pris per person 295 kr/inkl moms
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Lantliga Buffén
• Surdegsbröd
• Hemkärnat smör med olivolja & flingsalt
•	 Örtsmaksatt	färskostcremé
• Cesarsallad med krutonger och parmesankex
•	 Rödbetor,	chevréost,	pinjenötter	&	honung
• Couscoussallad med marinerade grillade grönsaker
• Rostade rotsaker med ringlad honung
• Kycklingklubbor med ört och vitlöksrubbing
• Portermarinerad lammrostbiff
• Lågtempererad grissida med smak av oregano, vitlök och honung
• Rödvinssky
• Äppelkaka med kanel, muscovadosocker, honung och pinenötter
•	 Vaniljråkräm

Pris per person 310 kr/inkl moms
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Lilla Buffén
• Stenugnsbakat surdegsbröd
• Smör
• Prästost
• Rostad vitlöksfärskost
• Chilimarinerade kyckling
•	 Citrus	&	sesammarinerade	laxspett
• Potatissallad med kapris, soltorkade tomater, purjolök och dijon-

senap
• Grönsallad med cocktailtomater, ruccola & spenat
•	 Örtcremé
• Exotisk fruktsallad i sockerlag smaksatt med vanilj och mynta
•	 Lättvispad	grädde	med	roslagspunch	från Norrtälje brenneri

Pris per person 250 kr/inkl moms


