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Alla buffer är minst 12 personer  
  

Östermalm buffé 245 kr 

Varmrökt Lax med dill och gräslöksdressing 

Mjukbakad Oxrygg med smak av örter och svartpeppar 

Bladsallad med kvibille ädel och valnötter 

Ugnsrostad Broccoli med rödlök och broccolicreme 

Krämig potatissallad med äpple, lök och kapris 

Husets bondbröd med färskost 

Yngsjöbuffé 265 kr 

Mjukbakad oxe med aioli 

Pestobakad kycklingfile 

Fänkålsrostad broccoli med broccolicremé 

Skagenröra med brödsticks 

Små getostpajer toppade med sallad & karamelliserade 
valnötter 

Säsongenssallad med bönor toppad med rostade pumpafrö 

Husets bondbröd med färskost 
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Åhus Buffé 285 kr 

Kallrökt Lax, dillmajonnäs & picklad gurksallad 

Lökpaj med bakad cocktailtomat 

Varmrökt lax med forellromsås 

Cheesecake på handskalade räkor, gräslök och kavring 

Krämig färskpotatissallad med dijon, kapris & ruccola 

Säsongens sallad och grönsaker och rostade pumpafrö 

Herrgårdsost ifrån Kristianstad, husets marmelad 

Husets bondbröd med färskost 

Vegetarisk buffé 225 kr 
Polenta med champinjoner och lagrad ost 

Sesampanerade kikärtsbiffar med tzatziki 

Potatisgratäng med spenat och lagrad prästost 

Sallad med matvete, rödbetor, rödkål, dijonvinegrette, 
rostade pumpafrön 

Bakad spetskål med linsvinigrette 

Husets Bondbröd med färskost 

Italiensk bricka 165 kr 
Proscutti, tryffelsalami, fänkålsalami, milanosalami,  

Frittata med rostade grönsaker, Grillad paprika & 
kronärtskocka, tomat & mozzarella, pastasallad, pesto och 

bondbröd 
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Förrätter 

Lax & Skagen 145 kr 
Kallrökt lax fylls med skagenröra smaksatt med dill & 

citron, serveras på rågbröd toppat med forellrom 

Carpaccio på Oxrygg 125 kr 
Mjukbakad ryggbiff skivas tunt, tryffelmajonnäs, riven 

Parmigiano-Reggiano och olivolja 

Kräftskagen 110 kr 
Skagen smaksatt med dillkrona och citron, serveras på 

rågbröd toppat med forellrom 

Ost & Chark 125 kr 
Proscutti Tryffelsalami, fänkålsalami, 

tallegio,Parmiggiano reggiano, pesto, grillad Paprika och 
kronärtskocka  

Varmrätter 
Välj till potatisgratäng eller potatiskaka smaksatt med 

timjan och vitlök 

Kalvfilé 295 kr 
Serveras med trattkantarellsås, knaperstekt varmrökt 

fläsk, bakad schalottenlök och portabello. 

Ryggbiff och bearnaise 275 kr 
Mjukbakad Ryggbiff, serveras med rostad tomatsallad och 

bearnaisesås 

Tuppfile & gremolata 235 kr 
Bakad tuppfilé, serveras med varm gremolatasås, örtbakad 

tomat och spetskål. 

Röding & pesto 245 kr 
Pestobakad Röding, serveras med aioli och rostad 

tomatsallad 
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Dessert 

Pannacotta och vitchoklad 85 kr 
Serveras med saltlakritssås och kakcrunch 

Mörkchoklad & Italiensk maräng 85 kr 
Mörk chokladmousse med digestivecrunch och italiensk 

maräng 

Citron och mördeg 85 kr 
Citroncurd i ett krispigt mördegsskal 

toppat med maräng 

Ostbricka 110 kr 
Tre sorters ost efter säsong, serveras med tomatmarmelad, 

päron och fröknäcke 
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Smörrebröd 
Våra smörrebröd är på vårt rågbröd och egna toppingar 

Räkor 130 kr 
Handskalade räkor med dillmajonnäs, forellrom, färskost 

och dill 

Rostbiff 95 kr 
Mjukbakad ryggbiff, potatissallad, rostad lök, 

remouladsås och salt gurka 

Kallrökt Lax 110 kr 
Äggsallad, picklad lök, gräslöksmajjo 
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