Catering
Din önskan är vår lag!. Vi dukar, serverar, städar och transporterar

Vi älskar mat! Från råvara till dukat bord
Luta dig tillbaka och låt oss sköta delarna för att du
skall kunna bjuda på en lyckad helhet

Southern Buffe´










Cajun kryddade Loinribs
Kycklingfile´med mango-jalapenoglaze
Sotad Laxfile´New Orleans,smaksatt med lime och sweetchili
Bakade sötpotatisklyftor Cajun style
Sweetchili marinerade kräftstjärtar
Potatisgratäng med salsa
Ananas- och chili coleslaw
Het avakado- och mango salsa
Grillade majskolvar
235: -/person

Tex Mex Buffe´

















Tacokryddad köttfärs
Kycklingfile´Fajita
Nachochips
Tortillabröd
Isbergssallad
Tomat
Gurka
Majs
Rödlök
Paprika
Ananas
Jalapenos
Fefferoni
Riven ost
Salsa
Creme fraiche
175: -/person

Medelhavsbuffe´
Kycklingfile´gratinerad med soltorkade tomater och mozzarella
Pastasallad Tortellini (Pesto Genovese, kalamataoliver, ruccola, parmesan,
körsbärstomater och rödlök)
Ört- och vitlöksmarinerade grönsaker (zucchini, salladslök, broccoli, rödlök,
sockerärtor och kronärtskocka)
Ugnsbakad Laxfile´Toscana med vitlökscrème
Tomatsallad med vinegrette, fetaost och rödlök
Serranoskinka
Rostad potatis- och rotfrukter med olivtapenade
Tzatziki
Rostad paprikasallad med mozzarella
Halkidikioliver
Färskost med soltorkade tomater
Focaccia
265: -/person
Sommar buffe´

Dubbelmarinerad Fläskfile´
Grillspett med Kyckling och grönsaker
Varmrökt Laxfile´med hjortroncréme
Sweet chili kryddad Chorizo
Potatis- och rotfruktsgratäng
Melonsallad med fetaost och rödlök
Potataissallad vinegrette
Vitlökscréme
Grönsallad
Ostfat( brieost, ädelost, stjälkselleri och paprika)
Lantbröd och smör
255: -/person

Förrätter

Kantarellsoppa toppad med timjan – och rödlöksfärskost och knaperstekt
bacon
82.-/port

Krämig Västkuströra på smörstekt lantbröd, toppad med stenbitsrom,
dill och citron
79:-/port

Gravad Laxtartar med dillpestoolja toppad med sikrom och citrontimjan,
serveras med Västerbottengratinerat smördegsbröd
89: -/port

Varmrätter

Ugnsbakad Laxfile´med kräftstjärtsås och sauterad morot och fänkålssallad
Serveras med dillslungad potatis
189: -/port

Halstrad Rödingfile´med messmör- och västerbotten crème
Serveras med ljummen sparris- och mandelpotatissallad och smörfräst
karamelliserad schalottenlök
225: -/port

Pepparbakad helstekt Fläskfilé med sås på soltorkade tomater och vitlök
Serveras med rostad potatis- och rotfrukter samt sauterade grönsaker.
195: -/port

Helstekt Oxfile´med Italiensk potatiskaka
Serveras med balsamicosås långbakade cocktailtomater samt sauterad
haricots verts.
265: -/port

Dessert

Äpple- och kolakaka med syrlig vaniljcreme
69: -/port

Citroncheesecake med rårörda blåbär
75: -/port

Chokladfondant med säsongens färska bär
79: -/port

Minsta beställning 10 personer

Smörgåstårtor
Jennys klassiska (9 eller 18 portioners tårtor)
Lagd på ljust landgångsbröd
Ett lager med skinkfyllning och ett lager med räkfyllning.
Garneras med b.la skinka, ägg, tomater, sallad, gurka och räkor.
62: -/portion

Västkusttårta (8 portioners tårta)
Lagd på grov brödkaka
Fyllning med kräftstjärt- och romröra
Garneras med b.la kallrökt lax, handskalade räkor, svart stenbitsrom,
ruccola, citron, ägg och cocktailtomater
75: -/portion

Medelhavstårta (12 portioners tårta)
Lagd på focaccia
Färskostcreme med soltorkade tomater, oliver, rödlök, timjan, oregano och
vitlök.
Garneras med b.la Prosciutto, pepparsalami, ruccola, brieost, halkidikioliver,
pestomarinerade kronärtskockor och grillad paprika
69: -/portion

Snittar

(minsta beställning 20/sort)

Parmesancrème på kavringsbotten toppad med fikon
29: -/st

Skagenröra på smörstekt lantbröd toppad med citron och dill
34: -/st

Prosciutto med färskostcrème smaksatt med oliver och örter
lagd på grovt lantbröd
35: -/st

Tunnbrödsrulle med renstek- och pepparrotscrème
35: -/st

Rökt laxröra med färskost, dill och skånsk senap,
lagd på kavring
34: -/st

Tunnbrödsrulle med ädelost och pepparkakor
29: -/st

Tillbehör och smått och gott

Potatisgratäng
35: -/portion
Potatissallad, krämig
32: -/portion
Potatissallad, vinegrette
29: -/portion
Fruktfat med blandade exotiska frukter
42: -/portion
Ostfat (brie, ädelost, färskost med gräslök,
2 sorters kex, druvor och paprika)
49: -/portion

Minsta beställning är 10 portioner av samma rätt

Övrigt
För hjälp med dukning, servering, utkörning, porslin mm, kontakta oss gärna
då vi lämnar pris beroende på antal, körväg o dyl.
Vi önskar dig och ditt sällskap en lyckad fest!
Välkomna önskar vi på Jennys

