
Buffé
Medelhav

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



Italiensk Buffé
• Stenugnsbakat surdegsbröd
• Foccacia med soltorkad tomat
• Smör & Rustikt knäckebröd
• Pestofärskost
• Tapenad
• Rostad röd paprikacremé
• Pastasallad med grillade örtmarinerade grönsaker, kalamataoliver 

och soltorkade tomater
• Potatissallad med kapris, dijonvinigrette och röd lök
• Sallad med cocktailtomater, mozzarella och basilika
• Grönsallad
•	 Porchetta	på fläskarré smaksatt med rosmarin, basilika, vitlök, 

tomat och honung
• 2 sorters salami
• Parmaskinka
•	 Chilimarinerade	sesamlaxspett
• Krämig örtsås

Pris per person 320 kr/inkl moms
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Lilla Italienska Buffén
• Foccacia med rosmarin och Kalamata oliver
• Rostad örtmarinerad zucchini, kronärtsskocka och sparris med 

riven pecorino
• Tomat och mozzarellasallad med basilika
• Toscansk potatissallad med rödlök, ruccola, oliver m.m
•	 Prosciuttoskinka
• Honungsmelon
• Napolisalami
•	 Vitlökskryddade	kycklingspett	på ruccolabädd
• Pesto
• Soltorkade tomater och marinerade vitlöksklyftor
• Gorgonzola med valnötter, fikonmarmelad och crosstini

Pris per person 230 kr/inkl moms
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Stora Italienska Buffén
• Grissini
• Foccacia med soltorkad tomat
• Rostad vitlöksfärskost
•	 Marinerade	Kalamataoliver,	vitlöksklyftor	och	soltorkad	tomat
• Tomat och mozzarellasallad
• Späd grönsallad med bl.a ruccola och spenat
• Pastasallad med rostade grönsaker
• Potatissallad med Italiensk örtvinegrette
• Napolisalami
• Parmaskinka
• Bresaola
• Lammrostbiff med rosmarin och vitlök
• Kallrökt lax med kaprisbär, citron och färsk dragon
•	 Pizette-minipizzor	med ricotta och spenat
• Pesto
• Rostad paprikacremé
• Crosstini med taleggio och plommon/valnötsmarmelad
• Limoncellomarinerad melonsallad

Pris per person 390 kr/inkl moms


