MENY
KONFERENSPAKET / LUNCH

BUFFÈER

(minsta antal: 6 personer)

(minsta antal: 16 personer)

Heldag (Fm-fika / Lunch / Em-fika) 			
220 kr
Halvdag (Fm-fika eller Em-fika / Lunch) 		
170 kr
Lunch 						120 kr

Dryck och kuvertavgift à 100 kr/kuvert tillkommer
Exklusiv sittning + hyra av lokal (t o m kl 24:00) à 100 kr/kuvert

Förmiddagsfika
Vallmobröd med färskost, kalkon, grönt samt kaffe

Buffé PEJA - Svenska smaker (kall buffé)
250 kr

1. Caesar buffé; grillad kycklingfilé med roman sallad, 		
potatissallad med pesto, körsbärstomater, gurka, inlagd 		
rödlök, krutonger, bacon, grana padano, caesardressing

- Gubbröra på kavring
- Citrus gravad lax med gräslökssås
- Rostbiff med pickles och rostad lök
- Västerbottenpaj med syltad rödlök, rom och gräddfil
- Potatissallad med äpple, purjolök, pepparrot och kapris
- Simons härliga sallad
- Surdegsbröd med vispat smör
- Lingonpannacotta

2. Rostbiff med krämig potatissallad, sallad, körsbärstomater,
gurka, syltad fänkål, rostad lök, Dijon-/ honungs vinaigrette

Buffé KIM - Asiatiska smaker (kall buffé)
350 kr

3. Asiatisk räksallad med risnudlar, sockerärtor, morötter, rädisor,
körsbärstomater, gurka, rödkål, koriander och asiatisk dressing med
limeblad

- Flankstek tataki med rödlök och wasabimajonnäs
- Sesamsotad tonfisk med ponzudressing, friterad gari och rättika
- Tomat- och löksallad med Nuoc Cham-dressing
- 5-spice kryddad kycklingfilé med hoisinsås på friterat rispapper
- Glasnudelsallad med morot, handskalade räkor, blekselleri, lök,
sojabönor och asiatisk dressing
- Simons härliga sallad
- Bröd med vispat smör
- Mango Sticky Rice Dessert

Lunch
Välj ett av nedanstående alternativ. Bröd och smör ingår. Dryck tillkommer.

Eftermiddagsfika
Minimuffins och fruktsallad i glas samt kaffe

TILLTUGG & DRYCK
Wraps (minimiantal 6 st/sort)			

80 kr/st

- Srirachakyckling med grönkål, morot, spenat och BBQ-sås
- Varmrökt lax med färskost, citron, marinerade rotfrukter, 		
sallad och matvete
- Rostbiff med potatissallad, äpple, purjolök, pepparrot, kapris,
sallad och rostad lök
- Fetaost med tomatbulgar, hummus, sallad och picklad rödkål

Vallmobröd med färskost, kalkon och grönt		
45 kr/st
Minimuffins					
20 kr/st
Fruktsallad i glas					35 kr/st
Snacks (salta pinnar och chips)			
35 kr/st
Energybar					30 kr/st
Korv med bröd					25 kr/st
Vatten / Lättöl / Läsk				
20 kr/fl
Smothies					40 kr/fl
Kaffe						20 kr/st

Moms tillkommer på samtliga priser

Buffé NORBERG - Cocktailbuffé / Snittar
250 kr
- Ceviche med handskalade räkor, mango och avocado
- Sesam- och chilisotad tonfisk med citrussoja och wasabimajonnäs
- Snitt med kallrökt lax med Philadelphiaost och pepparrot
- Snitt med grönkålshummus, grillad zucchini och paprika
- Rostad aubergin med fetaost och tahini
- Gödkalvtritip med jordärtskockspuré, chimichurri och pinjenötter
Buffé HOUSE of CURLING
500 kr
- Ceviche på lättrimmad lax, ingefära, ”tigers milk” och gurka
- Sesamsotad tonfisk med citrussoja och wasabimajonnäs
- Handskuren råbiff, tryffelolja, rostad macadamia och vattenkrasse
- Brässerad oxkind med tryffel och rödvin, palsternackschips och
potatispuré
- Rostad aubergine med miso, rischips och koriander
- Saltbakade rödbetor med vispad getost, inlagd silverlök och 		
torkad kavring
- Simons härliga sallad
- Bröd med vispat smör
- Fluffig chokladmousse med flingsalt och chili
Buffé HASSELBURGARE
155 kr
- Goda saftiga 173 grams-burgare med Simons fräscha tillbehörs
buffé, serveras med Rotfruktschips och Coleslaw

HOUSE of CURLING

Rinkebyvägen 6, 182 36 Danderyd • 08-755 63 00 • info@houseofcurling.se

