
Catering by Fredholms
Boka på 044 120700 eller mail till mat@fredholms.com

Östermalmsbuffé
Mjukbakad oxrygg med smak av örter och svartpeppar

Varmrökt Lax med dill och gräslöksdressing
Bladsallad med kvibille ädel och valnötter

Ugnsrostad Broccoli med syltad rödlök och broccolicreme
Krämig potatissallad med äpple, lök och kapris

husets bondbröd med färskost
265 kr per kuvert

Yngsjöbuffé
Mjukbakad oxe med aioli

Sweet Chilibakad kycklingfile med cashewnötter och
chili mayo

Ugnsrostad broccoli med broccolicremé och syltad rödlök
Skagenröra med brödkrutonger

Små getost pajer med sallad och rostade pinjenötter
Bladsallad med rivna rödbetor, rödkål och rostade fröer

husets bondbröd med färskost
275 kr per kuvert



Åhus Buffé
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 från Kristianstad, husets marmelad Husets
bondbröd med färskost
325 kr per kuvert

Vegetarisk buffé
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

245 kr per kuvert

Italiensk bricka
Prosciutto di crudo, tryffelsalami, fänkålssalami,

milanosalami, frittata med rostade grönsaker, grillad
paprika och kronärtskocka, tomat och mozzarella,

pastasallad,
pesto och bondbröd.
175 kr per kuvert



Förrätter

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

citron, serveras på rågbröd toppat med forellrom

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

rågbröd toppat med forellrom

Ost & Chark 125 kr
Prosciutto du crudo, tryffelsalami, fänkålssalami,
tallegio Parmigiano 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



Dessert

Salt Karamellpannacotta
Serveras med inkokta jordgubbar och rostade nötter

95 kr per kuvert

Fransk chokladterrin
Serveras med hallonmousse, halloncrisp och färska bär

110 kr per kuvert

Vaniljtarté
Serveras med syrad grädde och färska bär

95 kr per kuvert

Ostbricka
Tre sorters ost efter säsong, serveras med

tomatmarmelad, päron och fröknäcke
110 kr per kuvert


