Bufféer
Klassisk buffé (vår och sommar)
Rostade gulbetor, morötter och sparris i citronvinegrette
Potatissallad med rödlök, ”suggersnaps” bönor och spenat
Tomat och gurksallad med fetaost
Timjanbakad majskyckling
Lammrostbiff med tryffeldijonnäs
Örtbakad lax med krassedressing
Smör bröd och husets ostar
Panna cotta med rårörda bär
Pris: 328:- ex moms, 367:- inkl moms.

Klassisk buffé (höst och vinter)
Potatisgratäng med wästerbottenost
Rostade betor med solrosfrön
Picklad lök och svamp med örter
Äppel och sellerisallad
Marinerad ryggbiff med enbärssky
Gravad lax med dill och kumminmajonnäs
Husets ostar med tillbehör smör och bröd
Panna cotta med rårörda bär
Pris: 328:- ex moms, 367:- inkl moms.

Skärgårdsbuffé
Gubbröra på mörkt bröd
Laxtartar på pumpernickel
Prästostbrülee m löjrom
Bränvinssill
Äpple/pepparrotsill
Varmrökt lax med dilldijonnäs
Rökta räkor
Färska räkor med citron creme
Wästerbottenpaj
Skaldjursallad med sparris, bönor, citron
Kalvrostbiff
Dillslungad potatis, rödlök, gräddfil
Smör, prästost och bröd
Äppelkaka med vaniljsås
Pris: 507:- ex moms, 568:- inkl moms.

Vi driver Ersta Terrass på söders höjder, Konferens och Möten
Folkungagatan 90 och Bygget Fest och Konferens mitt i city!

Bufféer
Italiensk buffé
Salviabakad lammstek med balsamicosky
Ugnsbakad lax med basilikapesto
Parmaskinka med melon och syltad lök
Risotto med citron och ruccola
Ricotta och spenatfyllda pastarullar
Sallad med polenta och bönor
Matvetesallad med kronhjärtan och oliver
Focaccia med rödlök, timjan och soltorkade tomater
Grizzinis med parmesandipp
Mascarponemousse med hallon och vit choklad.
Pris: 405:- ex moms. 454:- inkl moms.

Asiatisk buffé
Indiska lammfärsjärpar med smak av koriander & ingefära
Kikärtsallad m paprika, salladslök, spiskummin
Raita och naanbröd, curryyoghurt med mangochutney
Sotad lax med wasabi, inlagd ingefära och sjögräs
Biffsallad (laab nuea)
Skaldjurssallad med lime, selleri mm
Ris,( pik nam pla) inlagd gurka
Tom yam goong som en liten shot
Pekinganka
Fruktsallad med vaniljcreme fraiche
Pris: 405:- ex moms, 454:- inkl moms.

Vi driver Ersta Terrass på söders höjder, Konferens och Möten
Folkungagatan 90 och Bygget Fest och Konferens mitt i city!

Bufféer
Grillbuffé
Serveras enbart på Ersta Terrassen under den varma årstiden, eftersom vi använder
grillar!
På grillen
Biff
Majskyckling
Merquezkorv
Majskolvar
På buffeén
Citrusdoftande skaldjurssalld med musslor, räkor och calamaris
Örtrostade grönsaker och färskpotatis
Bönsallad med ruccola & semitorkade tomater
Tomatsallad ”Romana”
Anchochilisås
Gurk och fetayoghurt
Rödvinssmör med smak av rostat bacon
Två av husets ostar med tillbehör
Hembakat bröd med färskost
Cheesecake med färska jordgubbar.
Pris: 400:- ex moms, 448:- inkl moms.

Asadobuffé som i Argentina
Serveras enbart på Ersta terrassen under den varma årstiden, eftersom vi använder
grillar!
På grillen
Chorizo
Salsicco
Majskyckling
Bife de chorizo (Entrecôte)
På bufféen
Ensalada de palta y tomate (Avokado & tomatsallad)
Bakad sötpotatis
Saltkokt potatis
Mixad sallad
Pico de gallo (paprika salsa)
”Empanadas” (små kryddiga piroger)
”Frijoles” (Het böndipp)
Focaccia Pan duro Vitlöksost
Flan (Argentinsk brüleepudding)
Helado, dulce de leche (Glass med Argentinsk kola)
Pris: 567:- ex moms, 635:- inkl moms.

Vi driver Ersta Terrass på söders höjder, Konferens och Möten
Folkungagatan 90 och Bygget Fest och Konferens mitt i city!

