
Ersta Terrass 
Våra Buffèer

Mexikansk buffé
Guacamole på Maya sätt, avokado, mango, tomat, chili, 
vitlök, koriander.
Tomatillosalsa, grön tomat, chilli, gurka, olja, vinäger.
Pico de gallo, tomat, lök, vitlök & koriander, paprika, olja, vinäger.
Majstortilla.
Cheviche på fisk och skaldjur i glas.
Tortas Compuestas, små kryddiga kycklingsandwich. 
Empanadas de camarones, räkpiroger.
Bönsallad med plantain bananer.
Quesedillas.
Gazpacho Mexicana.
Mexikansk grönsakssoppa som shot.
Chipotlebakad ryggbiff fajita på bädd av mole.
Rostade sötpotatisklyftor.
Flan, klassisk latinamerikansk créme caramel.

Pris 425:- exkl. moms. 
Pris 476:- inkl. moms.
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Våra Buffèer Våra Buffèer

På grillen
Till köttätaren: ”Butcher´s steak, Kycklinglår, Sucuk Turkisk korv 
på nötkött, majskolvar.
Till fiskätaren: Regnbåge i foliepaket.
Till vegetarianen: Bakad portabello, spett med grönsaker, Tzay, 
rostad blomkål.

På buffeén
Citrusdoftande skaldjurssalld med musslor, räkor och calamaris.
Örtrostade grönsaker och färskpotatis.
Tomatsallad. 
Anchochilisås.
Gurk och fetayoghurt.
Husets kryddsmör.
Två av husets ostar med tillbehör.
Hembakat bröd med färskost.
Jordgubbscheesecake.

Pris 400:- exkl. moms.
Pris 448:- inkl. moms.

En del av Lokus Fest & Konferens 
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Klassisk Buffé  Vår  och  Sommar
Variation på morötter och sparris i vinegrätte smaksatt
med brynt smör.
Potatissallad med rödlök, bönor och spenat.
Tomat och gurksallad med kryddost.
Timjanbakad majskyckling.
Ramslöksspäckad lammstek med rostad vitlökscréme.
Örtbakad lax med krassedressing.
Smör och hembakat bröd.
Husets ostar med tillbehör.
Paj på säsongens frukt eller bär, serveras med vaniljsås.

Pris 328:- exkl. moms.
Pris 367:- inkl. moms.

Klassisk Buffé  Höst  och  Vinter
Potatisgratäng med wästerbottenost.
Rostade betor solrosfön.
Svamp med picklad rödlök och örter.
Rubbad Finsk ryggbiff med grönsaksragu.
Sotad lax med dill och kumminmajonnäs.
Smör och hembakat bröd.
Husets ostar med tillbehör.
Äppelpaj med vaniljsås.

Pris 328:- exkl. moms. 
Pris 367:- inkl. moms.
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Medelhavsbuffé
Antipasto, kallskurna delikatesser från Italien och Spanien, oliver, 
kapris, picklad svamp.
Rostad potatis med citron och ruccola.
Ricotta och spenatfyllda canneloni.
Matvetesallad med kronärtskockshjärtan, oliver och pesto.
Melonsallad.
Moules marinee.
Osso buco på kalv.
Parmesandipp och grizzinis.
Focaccia med rödlök, fetaost, timjan och soltorkade tomater.
Ostbricka med tillbehör.
Hallon tira mi su .

Pris 420:- exkl. moms
Pris 470:- inkl. moms.
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Ersta Terrass 
Våra Buffèer

Vegetarisk buffé
Tofubollar med chili.
Citronhummos.
Rotfruktschips.
Färska vårrullar med rökt sojadipp.
Broccolicrudité.
Rotfruktsknyten.
Pimientos de Padrones.
Spanska oliver.
Grillade grönsaker.
Kronärtskockscréme.
Saltslungade edamebönor.
Bönmole med rostad svamp.
Marokanska kikärtor.
Hembakat bröd med tapenade.

Pris 425:- /exkl. moms.
Pris 476:- inkl. moms.

En del av Lokus Fest & Konferens 
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Fisk och skaldjursbuffé 
Med inspiration från när och fjärran

Heta räkor på en bädd av kronärtskockshjärtan, sockerärtor 
och spenat.
Skagenröra m tunnbrödschips, avokado, tomat och gurksallad.
Sillstubbar fyllda m citron,gräddfil och gräslök.
Västerbottenpaj med forellromscréme.
Najadlax i tunna skivor med kapriscréme.
Kräftsoppa som liten shot med dill.
Moules frites med limeaïoli.
Paella med räkor, kyckling och chorizo.
Hembakat bröd med vispat smör.
Husets ostar med tillbehör.
Jordgubbscheesecake i glas.

Pris 425:- exkl. moms. 
Pros 476:- inkl. moms.
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