
Senast uppdaterad: Januari 2020 

Bufféförslag - beställning och intag på Furuboda

• Pestomarinerad pastrami med doft av Italien
• Grillat kycklingbröst med söt chili och dijon
• Örtmarinerade champinjoner med balsamico
• Vår goda kalla sås till köttet
• Krämig potatisgratäng
• Smör, ost och bröd samt sallad och frukt

Pris: 165 kr 

• Husets rostbiff med chilibearnaise eller aioli
• Vitvinsbräserat kycklingbröst med vitt vin och citron
• Örtmarinerade champinjoner med balsamico
• Vår goda kalla sås till köttet
• Krämig potatisgratäng
• Smör, ost och bröd samt sallad och frukt

Pris: 175 kr 

Vi gravar även en enormt god lax (extra allt i smak), serverad med en lite hetare senapssås 
smaksatt av apelsin, chili och dill.  Pris för detta tillval: 30 kr/person 

199 kr 

145 kr 

215 kr 

159 kr 

• Räkfrossa med ägg, sallad, två stycken såser, baguette, smör och ost.

• Tacobuffé med köttfärs/quornfärs, tacochips/tortillabröd,
vitlökssås och salsa, tomat, gurka, lök, majs, grönsallad.

• Festbuffé med varmrökt lax, kalkonbröst, potatissallad, paj (kall),
melonsallad, mix av grönsallader, örtsås, baguette, smör och ost.

• Grillbuffé:

o Alt 1: Helgrillad ”sotad” karré, potatisgratäng, en sallad och sås.

o Alt 2: Helgrillad ”sotad” karré, 2 drumsticks (kyckling),
potatisgratäng, samt tre sorters sallader och sås.

199 kr 

o Alt 3: Helgrillad ”sotad” karré, 2 drumsticks (kyckling) grillad lax,        280 kr

potatisgratäng samt fyra sorters sallader och sås (minst 15 personer).

Många barn i sällskapet? Vi fixar korv! 

Utöver detta lite andra exempel på varma rätter: 
• Helstekt fläskfilé med stjärnanisdoftande vinsås, säsongens grönsaker och potatisgratäng.

155 kr 
• Majskycklingbröst med asiatiska associationer, inte hett men smakrikt. Potatisgratäng eller

varför inte gå hela vägen - ett stekt grönsaksris med dofter av saffran och curry. 155 kr

Detta är bara exempel på vad vi kan göra - har ni andra önskemål eller idéer, ring vår kökschef 
Kenneth, tel. 073-941 46 64. 
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