
Catering Meny  
Förslag thailändska bufféer 

 

Alternativ 1………. 149: - /ports  

(KAI TOD) Friterad kycklingfilé med sötsursås. 

(KAENG PANAENG) Biff Panänggryta med kaffir limeblad, babymajs, paprika och kokosmjölk  

(PAD PREAW WAN) Wokad kycklingfilé med lök, tomat, ananas och paprika i tomatsås 

 

Alternativ 2………. 149: - /ports  

(SATÉ)Grillad kycklingspett serveras med jordnötter/sweetchilisås 

(KAENG PHED) Rödcurry med kyckling, kaffir limeblad, bambuskott, thai basilika och kokosmjölk.   

(PAD KHING) Wokad stekt fläskkött med cashewnötter, lök och paprika  

 

Alternativ 3………. 149: - /ports  

(POH PIAH) Vårrullar (nötfärs, glasnudlar och grönsaker) serveras med sötsursås. (eller Vegetarisk) 

(KÄNG KOA SAPPAROD) Fläskkött med het curry, kokosmjölk och färska ananas  

(PAD PREAW WAN) Wokad kycklingfile med lök, tomat, ananas och paprika i tomatsås 

 

Alternativ 4………. 149: - /pors  

(SATÉ)Grillad kycklingspett serveras med jordnötter/sweetchilisås 

(KAENG PHED) Rödcurry med kyckling, kaffir limeblad, bambuskott, thai basilika och kokosmjölk.  

(PAD PRIK WAN) Stekt strimlat biff med lök och paprikamix 

 

Alternativ 5……… 165: - /ports  

(PAD PRIK PRAW) Wokad biff med chilisylt, lök, kaffirlime blad, paprika och bambuskott 

(KAENG PHED) Rödcurry med kyckling, kaffir limeblad, bambuskott, thai basilika och kokosmjölk.  

 (PAD PREAW WAN) Wokad rakor med lök, tomat, ananas och paprika i tomatsås(ASC räkor) 

 

 

 

 

 

 



Förslag europeiska bufféer 

Alternativ1 Medelhavsbuffé             215:-/portion 
 

Charkuterier peppersalami, lufttorkad skinka, grisinipinnar och melon 

Ostpaj  

Kycklingspett med chilimajonäs 

Mjukt bröd serveras med tapenade  

Tomatsallad med mozzarella 

Grön pastasallad  

Marinerade oliver 

 

Alternativ2 Tacobuffé       125:-/portion 

Tacokryddad nötfärs 

Mjuka tortilla bröd 

Nachochips 

Salsasås och gräddfil  

Grönsaker (gurka, tomat, isbergssallad, lök, majs och feferoni) 

Riven ost 

Kebabsås. 

 

Sallader 

Pastasallad med ost och skinka       85:-/portion 

Pastasallad med grillad kyckling     85:-/portion 

 

Baguetter & smörgåsar 

 

Frallor/mjukbröd  

Ost och skinka  28: -/st (smör, salladsblad, gurka och tomat) 

Salami och brieost  33:-/st (smör, salladsblad, gurka och paprika) 

 

Baguetter       45:-/st 

Brieost & salamibaguette med vitlökdressing        

Kycklingbaguette med currydressing  

Ost och skinka med orientering dressing  



 

Tårtor 

Gräddtårta, Prinsesstårta eller chokladtårta      28:-/bit          

 

Smörgåstårtor 

Räkor och lax tårta     70:-/bit          

Ost och skinka             60:-/bit             

Snittar 

Snittar /Canapéer     28:-/st 

 

 

 

Villkor:  Beställning bör ske minst 3 dagar innan. Vid beställning av bufféer så är minsta antal 10 personer eller efter 

överenskommelse. Utkörningsavgift inom Luleå stad 150 kr. 

Alla priser är inklusive moms 


