Meny
Pris beräknat på självservering vid dukade bord.
För sällskap under 25 pers tillkommer serveringskostnad med 200:-/tim

Pris/pers exkl moms
Med reservation för prishöjning

Förrätter
1.
2.
3.
4.

Räkbakelse
Laxspett med limeaioli & lantbröd
Västerbottenpaj med stenbitsrom
Het räkcocktail

85:85:85:85:-

Varmrätter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fikon- och valnötsgarnerad kycklingfilé, rotfruktsgratäng, grönsallad, bröd
Grillad fläskfilé med bacon & kaprisvinegrette, vitlöksdoftande potatisgratäng,
grönsallad, bröd
Varmrökt lax, kokt potatis, romsås, grönsallad, bröd
Hemlagade vegetariska biffar med grönsaksbulgur, tzatziki & bröd
Sallad & bröd (alt kyckling, räkor, skinka eller ost)
Vegetarisk paj med sallad & bröd
Mustig vegetarisk soppa med bröd

169:176:176:169:99:109:99:-

Desserter
1.
2.
3.
4.
5.

Kladdkaka med grädde & bär
Äppelkaka med vaniljsås
Hallonparfait med varm kolasås
Ananaskaka med vaniljgrädde alt. vaniljglass
Fruktsallad med grädde alt. gräddglass

Chokladbit
Kaka
Mineralvatten/lättöl
Kaffe / tee

10:20:20:23:-

Träcentrum – en alkoholfri anläggning
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67:67:72:67:72:-

Buffé

Pris beräknat på självservering vid dukade bord.

För sällskap under 25 pers, tillkommer serveringskostnad på 200:-/tim

Pris/pers exkl moms
Med reservation för prishöjning

1. Paj & Pasta buffén
Ruccolapaj med tomater, pesto-pastasallad, blandade korvar, grillad kyckling,
grönsallad, bröd

175:-

2. ”Träcentrum Special”
Parmesankyckling, ört- och limepasta, cambozolagratäng, grillad fläskfile´ tzatziki,
fruktig grönsallad, nötbröd & hembakt knäckebröd

175:-

3. ”Rostbiff & kyckling”
Rostbiff, grillad kycklingfilé, ört- och limepasta, vinigrettepotatissallad,
tomatsallad med rödlök och oliver, grönsallad, bröd

199:-

4. “Grekiska buffén”
Grekiska färsbiffar, vitlökskräm, rostad rosmarinpotatis, rödbetor med getost,
ruccolafylld kycklingfilé, grekisk sallad, focaccia

199:-

5. ”Filébuffén”
Kycklingfilé, grillad fläskfilé, ugnsbakad laxfilé, romsås, kall bearnaise, potatis,
kantarell- & västerbottengratäng, ljummen potatissallad med grönsaker,
rostade grönsaker, grönsallad, bröd,

243:-

6. ”Veggie buffé”
Rödbetsbiffar med getostkräm, fyllda paprikor med bulgur, paj, grönsallad,
ostgratinerad bakad potatis, ört-creme fraiche, bröd

172:-

7. ”Medelhavsbuffé”
Kryddiga korvar, salami, parmaskinka, grekisk potatissallad med fetaost,
tomatsallad med rödlök, fräsch grönsallad, focaccia, färskost
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199:-

”Lättare” rätter
För sällskap under 25 pers tillkommer serveringskostnad med 200:-/tim.

Pris/pers exkl moms
1. Ljummen vinegrett-potatissallad & kallskuret

Med reservation för prishöjning

109:-

2. Husets Gulasch, bröd, ost

105:-

3. Pytt i panna & rödbetor, ägg

108:-

5. Paj med sallad och bröd
köttfärs m bacon/chili
kyckling/spenat
ruccula, tomater och fetaost (vegetarisk)

109:-

6. Kycklingsallad, bröd

109:-

7. Sofierokyckling med fetaost crème (rotfrukter, kyckling, potatis), bröd

109:-
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Vegetariska maträtter

Pris/pers ex moms

Med reservation för prishöjning

1. Hemlagade biffar med grönsaksbulgur och tzatziki och bröd

164:-

2. Paj med sallad och bröd

99:-

3. Mustig soppa med bröd & ljummen äppelkaka med vaniljsås

99:-

4. Het grönsaksgryta med svamp, ris och bröd

105:-

5. Buffé: Rödbetsbiffar med getostkräm, bulgurfyllda paprikor, paj, 195:ostgratinerad bakad potatis, grönsallad, ört crème fraiche, bröd
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