Cateringmeny

Välj bland våra 16 bufféer med smaker från världens alla hörn!
Varje buffé är omsorgsfullt sammansatt för att utgöra en helhetsupplevelse av smaker men också för att
möta de varierande önskemålen i en grupp. På en stående buffétallrik måste varje liten rätt vara enkel att
hantera och det har vi också tänkt på när vi satt samman våra bufféer. Vi hoppas du ska hitta vad du söker!
Om inte - kontakta oss med dina önskemål så skapar vi din alldeles egen buffé.

Ettans buffé 155 kr

Italiensk pastasallad med kyckling,
pesto, körsbärstomat, fetaost, rostade
pinjenötter & rucola
Grillad rostbiff
Cocktailmozzarella, körsbärstomater,
harciotvert, rödlök & basilikavinegrette
Ventricina salami
Marinerade oliver med paprika & chili
Tallegioost & vindruvor
Grissini
Hembakat bröd & smör

Tvåans buffé 175 kr

Nötpastrami
Proscuitto di parma
Örtmarinerad kallskuren fläskytterfile
Krämig potatissallad med kapris,
dijon & örter
Insalata Caprese (mozzarella, skivad
tomat, svartpeppar, havssalt, basilika &
olivolja)
Västerbottenpaj
Ost & fruktbricka, med olika sorters kex
Hembakat bröd & smör

Treans buffé 189 kr

Femmans buffé 215 kr

Fyrans buffé 199 kr

Klassisk buffé 215 kr

Ört & Chilimarinerad Kycklingfile,
skivas tunt
Kallrökt laxfilé med romsås
Bulgursallad med mozzarella, rödlök,
cocktailtomater, basilika, grönsaker
Potatissallad med rädisor, haricotverts,
örter & senapsdressing
Parmaskinka med fetaostcrème &
soltorkad tomat
Ost- & fruktbricka med olika sorters kex
& marmelad
Hembakat bröd & smör

Tre sorters charkuterier (serranoskinka,
salami & mortadella)
Grillad rostbiff med picklade grönsaker
Cajunsotad kycklingfilé tunt skivad
Marinerad bulgur med grillade
grönsaker
Potatisgratäng
Broccolipaj med fetaost
Ost- & fruktbricka med olika sorters kex
Hembakat bröd & smör
12% moms tillkommer på samtliga priser

Kallrökt lax med örtagårdscremé
Marinerad kallskuren fläskytterfilé
Potatissallad m. färska örter & senapsdressing
Salami
Avokadohalva med färskost och
handskalade räkor
Pastasallad med pesto, soltorkade
tomater, oliver, rucola & parmesan
Kalamata oliver
Ost- & fruktbricka med olika sorters kex
Hembakat bröd & smör

Grillad rostbiff med picklade grönsaker
Västerbottenpaj
Varmrökt laxfilé med rommajonnäs
Prinskorv
Hemrullade köttbullar
Krämig potatissallad med purjolök &
kapris
Rödbetssallad
Ost & fruktbricka med olika sorters kex
Mixsallad, hembakat bröd & smör

Medelhavsbuffé 220 kr

Italiensk buffé 229 kr

Lammfärsbiff
Kycklingsouvlaki
Proscuitto di parma
Pastrami
Salami
Kalamata oliver
Marinerad fetaost med timjan
& grillad paprika
Cocktailmozzarella, körsbärstomater,
haricoverts marinerade i en basilikavinegrette
Galia Melon
Tzatziki
Tomatsås
Ört och vitlöksslungad klyftpotatis
Lantbröd & smör

Insalata Caprese (tomat, skivad mozzarella, basilika & olivolja)
Mortadella
Melon med Proscuitto di Parma
Ventricina salami
Bruschetta med tomater, rödlök,
vitlök & olivolja
Pastasallad med kyckling, pesto, soltorkade tomater, rucola & parmesanost
Laxcarpaccio på kallrökt laxfilé med
hyvlad parmesanost, rostade pinjenötter,
citron & rucola
Ost- & fruktbricka: med olika sorters kex
& marmelad
Lantbröd
Grissini, bröd & smör

Libanesisk buffé 205 kr

Skandinavisk buffé 220 kr

Hummus (kikärströra)
Labneh (myntayoghurt)
Mhamara (paprikarelish & valnötter)
Fatouch (grönsallad med grönsaker,
olivolja & rostat bröd)
Rakakat (ostrullar)
Sambosik (nöttfärspiroger)
Fatajer (spenatpiroger)
Taok (kycklingspett)
Shish kafta (lammfärspett)
Bakad klyftpotatis
Tomatsås
Pitabröd

Varmrökt laxfilé med rommajonnäs
Kräftskagen på minitoast med forellrom,
dill & citron
Grillad rostbiff med picklade grönsaker
Västerbottenpaj
Tomatsallad med lök, basilika &
balsamicovinegrette
Ägghalvor med majonnäs, stenbitsrom
& dill
Ljuvligt krämig vitlöksdoftande potatisgratäng
Ost & fruktbricka med olika sorters kex
Mixsallad, hembakat mörkt bröd & smör

Amerikansk buffé 215 kr

Mexikansk buffé 195 kr

BBQ-glacerade baby spare ribs
Cajunsotad kyckling klubba
Rostade potatisklyftor
Smörslungade majskolvar
Hot wings
Coleslaw
BBQ-sås
Nachochips, guacamole
Böndip
Hembakat bröd & smör

Grekisk buffé 205 kr

Tex mex kryddad nötfärs
Grillad chorizo
Tacoskal, nachochips
Riven ost,
isbergsallad,
gurka
Guacamole
Salsa,
Vitlöksdipp
Jalapenos
Tomater, skivad lök och majs

Moussaka (grekisk klassiker; nötfärs,
aubergine, potatis & bechamel varvas)
Ört- och vitlöksgriljerade souvlakispett
av karré
Kycklingsouvlaki
Sucuk (grekisk bondkorv med grillade
grönsaker & tomatsås)
Grekisk bondsallad med fårost &
kalamata oliver
Vinbladsdolmar
Fetaoströra med chili & paprika
Oliv & vitlöksrostade potatisklyftor
Tzatziki, tomatsås & pitabröd

12% moms tillkommer på samtliga priser

Skärgårds buffé 265 kr

3 sorters sill
Rökta räkor
Gravad laxfilé
Hovmästarsås
Skagenröra
Ägghalvor med rommajonnäs
Västerbottenpaj
Rostbiff
Potatissallad
Kalkonbröst
Mimosasallad
Skaldjurspaté med örtcremé
Ost och fruktbricka med olika sorters kex

Vegetarisk buffé

169 kr

Vegetarisk buffé

205 kr

Broccolipaj med fetaost
Cajunsotad quornfilé
Bulgursallad med grillade grönsaker,
fårost & oliver
Tzatziki
Hummus
Cocktailmozzarella med körsbärstomat
och grillade haricotverts i en örtdressing.
Ost- & fruktbricka med olika sorters kex
Hembakat bröd

Tunnbrödsnittar med soltorkad tomat,
färskost, basilika
Pastasallad med oliver, parmesan, soltorkad tomat & rucola
Avocadohalva fylld med örtcreme
Sesampanerade tofuspett med ingefära &
chili
Chèvrepaj med fikonmarmelad
Falafel med het tomatsalsa & tzatziki
Sallad på mango, koriander, rucola & chili
Hummus
Tapenade
Ost & fruktbricka med olika sorters kex
Hembakat bröd

Förrätter

• Ceasarsallad med kyckling, bacon, romansallad,
körsbärstomat, rödlök, parmesanost, rostat bröd &
caesardressing ............................................................................................................65:• Tomatsallad med cocktailmozzarella, pesto, rostade
pinjenötter och rostad bröd ............................................................................65:• Räkcocktail med avocado, mango, gurka. Serveras med
chilispetsad lime, korianderdressing med rostad
lantbröd, toppas med färskostcrème........................................................ 79:• Toast skagen med handskalade räkor, majonnäs
toppad med stenbitsrom, citron och dill på smörrostat
bröd .................................................................................................................................. 79:• Ugnsbakade rödbetor med chèvreost, valnötter, honung.
Serveras med rostat toastbröd ...................................................................... 69:• Laxbakelse med handskalade räkor, västerbottenost,
purjolök, toppas med stenbitsrom & dill ............................................ 85:• Rökt laxcarpaccio med hyvlad parmesanost, rostade
pinjenötter, citron & rucola ........................................................................... 85:-

Klassisk husman

Minsta antal beställningar per rätt är 20 st.
Mixsallad, hembakat bröd & smör ingår.
• Raggmunk med stekt fläsk & rårörda lingon .................................. 99:• Stekt fläsk med löksås & kokt potatis .................................................... 99:• Biff Lindström med rödvinssås, persiljesmör,
saltgurka & tärnad potatis .............................................................................. 99:• Hemtrillade köttbullar med husets pressgurka, gräddsås,
lingon & potatismos ........................................................................................... 99:• Lasagne al forno, bechamel & färskriven grand padano 99:• Snickarlåda (falukorv, bacon, purjolök, rödvinsås).
Serveras med potatismos .................................................................................. 99:• Pocherad torskfilé med ägg och persiljesås. Serveras
med kokt potatis .................................................................................................... 99:• Isterband, persiljestuvad potatis & inlagda rödbetor ................. 99:• Kalvfärsbiff, kantarellsås, rostade rotfrukter & lingon............. 99:• Panerad stekt rödspättafilé med skagenröra,
varma grönsaker & kokt potatis ................................................................ 99:• Strömming, skirat smör, pressgurka & potatismos...................... 99:• Fiskgratäng med vitvinssås, handskalade räkor & smörslungad
sparris. Västerbottensdoftande potatismos........................................ 99:• Viltmästarskav med blandsvamp. Serveras med
potatismos & rårörda lingon ..................................................................... 109:• Älgfärsbiff serveras med karljohansvampsås,
rostade rotfrukter & rårörda lingon ...................................................... 119:• Wienerschnitzel med ansjovis, kapris, rödvinsås
& stekt potatis ....................................................................................................... 119:-

Varmrätter Fågel

• Kycklingfilé späckad med mozzarellaost & soltorkade
tomater, rödvinsky, tzatziki & rostade potatisklyftor ............ 109:• Chili- & limeglacerad kycklingfilé med griljerad chorizospett
med guacamole, tomatsalsa & rostade potatisklyftor.............. 109:• Örtmarinerad kycklingfilé med grönpepparsås med
vitlöksfrästa haricotverts & råstekt potatis ..................................... 109:• Baconlindad kycklingfilé med balsamicosky & rostade
grönsaker & potatisgratäng ........................................................................ 109:• Örtmarinerad kycklingfilé med kantarellsås, grillad
tomat och haricotverts ................................................................................... 109:-

Varmrätter Kött

• Wallenbergare med klassiska tillbehör: potatismos,
rödvinsky, smörslungade ärtor & rårörda lingon ........................ 119:• Pepparbakad fläskytterfilé med kantarellsås
& vitlöksfrästa haricotsverts samt råstekt potatis ....................... 119:• Helstekt fläskytterfilé med bearnaisesås, tomat
& rucolasallad samt rostade potatisklyftor....................................... 119:• Helstekt fläskfilé med portvinsås, brynta kantareller
och ångade broccoli. Serveras med hasselbackspotatis .......... 129:• Helstekt fläskfilé med Karljohansvampsås &
rostade rotsaker, samt potatiskaka smaksatt med
västerbottenost ..................................................................................................... 129:• Ört- & vitlöksmarinerad lammstek med rosmarinsky,
haricotverts & potatisgratäng.................................................................... 129:• Schweizerschnitzel fylld med emmentalerost & rökt
skinka. Serveras med rödvinssås, ärtor & stekt potatis........... 129:• Filé Mignon black & white med tryffelsky & chilibearnaisesås.
serveras med tomatsallad & råstekt potatis..................................... 139:• Pepparstek med bacon & champinjoner, i en cognacsky.
Serveras med grillad tomat & potatisgratäng....................................59:• Skomakarlåda på ”Black Angus”. Serveras med bacon,
purjolök i rödvinsås & potatismos.......................................................... 159:• Helstekt Entrecote ”Black Angus” med bourguignonsås,
rökt sidfläsk, syltlök, champinjoner i rödvinsås med
rostade potatisklyftor........................................................................................169:• Lammracks marinerade i vitlök & örter. Serveras med
rosmarinsky, haricotsverts & potatisgratäng .................................. 179:• Helstekt oxfilé serveras med rödvinsås, baconlindad
sparris & potatisgratäng .................................................................................195:• Helstekt oxfilé med grönpepparsås, haricotsverts &
grillad tomat. Serveras med potatiskaka smaksatt
med västerbottenost ......................................................................................... 195:-

Varmrätter Fisk

• Smörstekt torskfilé med vitvinsås, handskalade räkor,
griljerad grön sparris, smörslungade champinjoner
serveras med dillkokt potatis ...................................................................... 119:• Rimmad torskfilé med handskalade räkor, ägghalva,
färskriven pepparrot, skirat smör & potatismos .......................... 119:• Ugnsbakad laxfilé med grön sparris, kräftsjärtar,
kokt potatis & dillhollandaise ................................................................... 119:• Cajunsotad laxfjärilfilé med mangosalsa, guacamole
& saffransdoftande basmatiris .................................................................. 119:-

Canapéer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rökt lax, philadelphia med örter, pepparrot, rödlök .................. 22:Chèvre, rucola, valnöt & honung .............................................................. 22:Rostade grönsaker & örtcrème.................................................................... 22:Parmaskinka & parmesancrème ................................................................ 22:Fetaoströra smaksatt med soltorkad tomat,
toppas med parmaskinka ................................................................................ 22:Skagen med stenbitsrom & gräslök ......................................................... 22:Rostbiff med remoulad ..................................................................................... 22:Rökt lax med färskostkräm smaksatt med kantareller ............. 22:Kyckling, ädelostcrème, grillad paprika ............................................... 22:-

12% moms tillkommer på samtliga priser

Smörgåstårtor. Pris per bit 79 kr.
Minimum beställning är 15 st bitar. Valfri fyllning och topping.
Fyllningar
Leverpastej, gräddfil, smörgåsgurka
Rökt skinka, färskost och örter
Ägg, purjolök, majonnäs och gräddfil
Skagenröra på färska räkor
Crème fraiche och örter
Soltorkad tomat, färskost och crème fraiche
Grillad paprika, färskost och crème fraiche
Rostbiff, pickles, majonnäs och curry
Kyckling, fetaost, crème fraiche och gräddfil

Italiensk delikatesstallrik 129 kr
Pastasallad med soltorkad tomat, pesto, oliver, rucola,
parmesanost
Örtmarinerad kycklingfilé (tunt skivad)
Caprese med skivad tomat, mozzarella, basilika, olivolja
Mortadella, Proscuitto di Parma, breasola, basilika
& parmesanaioli
Grissini, melon, parmesanbit

Desserter

Chokladmousse med bär och riven vit choklad ...................................45:Smulpaj av äpple med vaniljsås......................................................................... 45:Blåbärspaj med vaniljsås..........................................................................................45:Vit chokladpanacotta med bär & mandelbiscoti ................................ 49:Kladdkaka med vispad grädde.......................................................................... 49:Äppelpaj m. vaniljsås................................................................................................. 49:Bärpaj m. vaniljsås ...................................................................................................... 49:Tiramisu, serverad i glas......................................................................................... 69:Brownie med vit chokladmousse & hallon ............................................. 69:American cheesecake med vit choklad & blåbär................................. 69:Chokladtårta serverad med vispad grädde & physalis .................... 69:-

Toppings
Ost och skinka
Ost, skinka och rostbiff
Ost, kalkon och rostbiff
Lax, färska räkor och ägg
Lax, kräftstjärtar, färska räkor och ägg
Ost, ägg och grillade grönsaker
Färska räkor, ägg och kalkon

Bakverk

Kalla tallrikar

Mezetallrik 129 kr
Bulgur, mixsallad, pitabröd, tzatziki, hummus, nötfärspirog,
ostrullar, falafel, vinbladsdolmar, fetaostcrème smaksatt med
soltorkad tomat

Beställningsfakta

Betalning
• Betalning sker per faktura
på tio dagar netto, för
privatpersoner
gäller förskottsbetalning
alt. kontant betalning vid
leverans.
• Observera att 12 % moms
tillkommer på samtliga
angivna priser på mat.
• Vid hyra av personal tillkommer 25 % moms på hela beloppet.
Leverans
• Maten levereras upplagd i skålar/på fat. Vi använder alltid
snygga glas-, porslins- elle silverfat till våra uppläggningar
eftersom det är av vikt för oss att det ser bra ut.
• Den eventuellt varma maten levereras i värmeskåp, som
kopplas till ett vanligt vägguttag så att den håller sig varm
fram till servering.
• Vi lämnar ev. värmeskåp på plats och hämtar det vid
överenskommen tid.

- mat för alla tillfällen!
Älvsjövägen 50/Götalandsvägen 230 • 125 44 Älvsjö. Tel. 073-502 36 34 alt. 08-749 06 05
info@koksalvan.se • www.koksalvan.se

TU vision.se

• Beställning sker via telefon mobil 073-502 36 34, eller
08-749 06 05, alt. e-post info@koksalvan.se. All bekräftelse
sker via e-post.
• Vi tar emot beställningar 7 dagar i veckan, minsta antalet
beställning är för vardagar 10 personer per rätt om inget annat
är överenskommet. På helger är minsta antal beställning
20 personer.
• Vi behöver din beställning senast 3 arbetsdagar före
leveransdag. Skulle ni vara ute i sista minuten så ska vi
givetvis hjälpa till på bästa möjliga sätt. Ändringar av antalet
personer kan göras fram till 3 arbetsdagar före leveransdag,
i annat fall debiteras fullt pris.
• Vi har egna chaufförer som kan leverera alla dagar i veckan.
Avgiften kan variera beroende på avstånd. Kontakta oss för
pris. Det går även att hämta beställningar från vårt cateringkök
på Armborstvägen 1, 125 44 Älvsjö.
• Behöver ni serveringspersonal/kock/kallskänka så hjälper vi
självklart till. Pris för serveringspersonal per timme 250:- och
för kock: 300:-. Minimidebitering 4 timmar. Tiden räknas från
leveransköket tillbaka till leveransköket.

Chokladbollar ............................................................................................................... 15:Kanelbullar ..................................................................................................................... 18:Wienerbröd ..................................................................................................................... 18:Kärleksmums ................................................................................................................. 18:Petit four ........................................................................................................................... 18:American chocolate chip cookies ....................................................................18:Morotskaka med glasyrtopping .......................................................................25:-

