KOMBINERA IHOP DIN EGNA BUFFÈ MED VALFRIA
PROTEIN (1), TILLBEHÖR/SALLAD (2) & EN GOD
DRESSING, SÅS ELLER RÖRA TILL (3).

1. KÖTT, FISK, FÅGEL & VILT
GULD (100g protein/portion)
75:-/person
Helstekt hjortytterfilé med timjan, enbär & rosmarin
Dubbelmarinerad oxfilé
SILVER (120g protein/portion)
55:-/person
Helstekt fläskfilé med italienska smaker, parmesan,
basilika & olivolja

GEMYTETS CATERINGMENY
MENY MIX

3. DRESSINGAR, SÅSER & RÖROR 20:-

MIX 1
Sötpotatissallad med grönkål, fetaost, hasselnötter och ingefära
Melon och fetaostsallad med rödlök och chili
Majskycklingbröst med citron och honung
Helstekt fläskfilé med italienska smaker, parmesan, basilika och olivolja
Cashewnötsaioli
Fruktig tomat och koriandersalsa
Bröd och färskost
220:-/person

Siraschamajonnäs 		
Cashewnötsaioli
Hummus			Bearnaisesås 		
Vitlök & paprikadressing
Baba ganousch
Pepparsås			Balsamicodressing
Rödvinssås			
Tomat & koriandersalsa
Kantarellsås			Dillpesto

SMÅTT & GOTT

Marinerat kycklingspett serveras med 		
sötpotatisaioli

40:-

Baba ganoush (auberginröra) på krispig
tortillachips toppas med röda linser,
picklad rödlök samt örter

35:-

Varm mustig svampsoppa med touch av
cognac Toppas med timjanskrutonger

35:-

Skaldjursstubbe på botten av smörstekt
potatisskiva smaksatt med dill, stenbitsrom
och rödlök

50:-

Mynta och limemarinerad melonsallad

30:-

Wästerbottensruta med stenbitsrom, rödlök
och smetana

40:-

SILVER (175g gram/portion)		
40:-/person
Melon och fetaostsallad med rödlök och chili

Vietnamesiska vårrullar med mango, 		
avokado samt mandelsås

40:-

Ugnsbakad rödbetssallad med apelsinmarinad samt
smulad getost

Parmesanost och salamikuber 		

40:-

Laxrulle (kallrökt) med krämig fyllning 		

45:-

Kall avokadosoppa med smak av cognac
och curry

45:-

Lågtempererad karré på rapsgris fylld med örter & vitlök
Ugnsbakad laxsida med lime & rosépeppar
Majskycklingbröst med citron & honung
BRONS (120g protein/portion)
Chili på högrev med sting

40:-/person

Kycklingfilé med vår egen grillkrydda
Halloumi & zucchinibiffar

2. TILLBEHÖR & SALLADER
GULD (175g gram/portion)
50:-/person
Wästerbottenspaj med löjrom, rödlök och smetana

Sötpotatissallad med grönkål, fetaost, hasselnötter &
ingefära
Rostad broccolisallad med riven parmesan och knaprigt
bacon (vegetarisk med linser)
BRONS (175g gram/portion)		
30:-/person
Pumpa och cous cous sallad med spenat och örter
Potatisgratäng med vitlök och purjolök
Krämig potatissallad med saltgurka, äpple och kapris
Pastasallad med pesto och säsongens grönsaker
Grönsallad med säsongens toppning
Caesarsallad utan kyckling
Rucolasallad med mozzarella, rödlök och tomat samt
balsamicorippel
Rustika klyftpotatisar och rostade rotfrukter
Duchesstoppar på sötpotatis och färska örter

MIX 2
Rucolasallad med mozzarella, rödlök och tomat samt balsamicorippel
Rustika klyftpotatisar och rotfrukter rostade till perfektion
Kycklingfilé med vår egen grillkrydda
Halloumi och zucchinibiffar
Hummus
Siraschamajonnäs
Bröd och smör
165:-/person

BRÖD
Bröd & smör 				
Bröd & färskost

15:-/person
20:-/person

SNITTAR/PLOCKMAT

Minst antal är 10 personer (alla i sällskapet äter
samma rätt) Alla priser avser hämtpriser, kunder inom
Viared - fri frakt
Smörgåstårta skaldjur 			
Smörgåstårta Ost och skinka 		

BESTÄLL HÄR
033 -160271
0704-617592
gemytet@eurest.se
Ödegärdsgatan 6, 504 64 Borås
Alla priser är inkl. moms

74:-/bit
70:-/bit

