VÅRA BUFFÈER
Våra favoriter
Buffé Södermanland, 325 kr
Sörmländskt hjortinnanlår med kapris-, äpple- och senapsdressing.
Chilimarinerade färsspett på sörmländskt vildsvin. Ugnsbakad laxsida med citron och
körvelolja. Kronärtskockscremé med örter från Vrena. Dillkokt potatis. Bulgursallad från
Saltå Kvarn med fetaost och ugnsbakad tomat. Romansallad med krutonger och
nobisdressing. Ananas och melon på stora fat. Ostar med smör och bröd.
Änglamark, 235 kr
Inkokt laxfilé med gräslök- och romsås. Marinerad hjortrostbiff med syrade grönsaker.
Krämig potatissallad med äpple och purjolök. Säsongens blandade grönsallad.
Två sorters bröd och smör.
Jean Pierre, 235 kr
Lammrostbiff med rosmarin och vitlök samt sötrostade solrosfrön.
Kyckling ”bon bon” med svarta bönor. Rostad färskpotatissallad med fransk dressing.
Sallad på tomat, chevreost, sherryvinäger och örter.
Briecrème och fransk baguette.
Hönan Agda, 235 kr
Grillad majskycklingfilé, citron och örtgrönt. Inkokt fjordlax med dillhollandaise.
Rostad potatissallad med klar örtdressing. Sallad med bladspenat och hyvlad morot.
Två sorters bröd och smör.
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Sotaren, 335 kr
Grillade kalla lammracks med ört- och vitlöksfärskost. Sotad lax med friterad ostronskivling.
Grillat ankbröst med jordnötter, vårlök och honungsglace.
Rostad färskpotatissallad med chili och äpple.
Ostar med fikonmarmelad, spisbröd och surdegsbröd.
Don Quijote, 325 kr
Kalvrostbiff med vitlökmarinerade skogschampinjoner. Vildsvinsbacon med glacerad
persiljerot och rostad blomkål. Kall inkokt lax med tartarsås.
Röd quinoasallad med lök, paprika och persilja. Potatisgratäng med majrova.
Mixad sallad med friterade grönsaker.
Två sorters bröd med vispat smör.
Ferdinand, 345 kr
Helstekt kall oxfilé med syltade rotfrukter.
Örtdoftande grillspett med fänkålstzatziki. Ugnsbakad laxfilé med basilikatäcke,
Kräftpaj smaksatt med krondill och Västerbottensost, varm rotfruktsgratäng med örter.
Lollo rosso, färsk spenat, valnötter och rädisor. Tre sorters dessertost med druvor, rädisor och
knäckebröd. Nybakat bröd och grön tapenade.
Italien, 325 kr
Rostade marinerade grönsaker. Ruccolasallad med rostade vitlökar och pinjenötter.
Marinerade kronärtskockshjärtan med champinjoner och oliver. Pastasallad med purjolök,
skaldjur och soltorkade tomater toppad med parmesan. Sallad Caprese på körsbärstomat och
minimozzarella. Chèvrepaj med färska örter. Marinerad melon- och avocadosallad. Italienska
charkuterier. Basilika- och vitlöksmarinerad kalv.
Italienska ostar med frukt och grönt, foccaciabröd samt lantbröd med jungfruolivolja.
Liten fransk, 220 kr
Lammrostbiff med sydfransk ratatouille. Quiche lorraine (fransk ostpaj).
Potatissallad med vinaigrette, paprika, purjolök och kapris. Chèvreost med jungfruolivolja
och svartpeppar. Mâche- och frissésallad med dijondressing samt smör och baguette.
Svensk klassiker, 225 kr
Inlagd strömming, skagenröra, hemgravad lax med hovmästarsås,
ägghalva med löjrom och rödlök. Lantpaté med cornichons och cumberlandsås.
Rostbiff med potatissallad. Blandad grönsallad, ostar samt smör och bröd.
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Vegetariska
Vegetarisk, 285 kr
Auberginepizza med tomat och fårost. Grönsakssticks med tapenade och tomatsalsa.
Tomat- och mozzarellasallad med bönor. Kronärtskockssallad. Äppeltzatziki. Morotssallad
med saffran. Vegetarisk paella. Fyllda kvisttomater med vildris, fetaost och paprika.
Marinerad melon- och avocadosallad. Basilikaaioli, böndipp, pitabröd
samt smör och bröd.

Tillval
Dessert, 45kr.
Välj ett alternativ nedan:
Fruktsallad med vaniljkräm
Pannacotta smaksatt med kardemumma, serveras med karamelliserad äppelkompott
Chokladmousse med rårörda bär

Samtliga priser är per person och inkl. moms.

Vi hoppas att ovanstående förslag överensstämmer med de önskemål som vi har pratat om
per telefon och mail. Tveka inte att ta kontakt med oss för frågor eller ändringar angående
detta arrangemang.

Bästa hälsningar
Grytsbergs Säteri
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