
 
Bufféer för fest & catering 

MINST 15 GÄSTER 
 

FRANSK BUFFÉ 
Helstekt kalvryggbiff 

Rostade rotfrukter provencale 
Dragonmajonnäs 

Tomat- & getostsallad 
Haricots verts med rödlök & dijon 

Skaldjurstarte 
Picklade grönsaker 

Sallad nicoise med lax & friterad kapris  
Surdesbaguette & smör 

320 kr/pers 

 
 

SVENSKA KLASSIKER 

Skagenröra i glas med rostad kavring 
Gingravad lax med grov senapssås 

Sallad med brysselkål, bönor & svamp 
Små kroppkakor med lingon, skirat smör & grädde 

Pannbiff med gräddsås & stekt lök 
Stekt kulpotatis 

Sallad med kräftor, dill & krutonger 
Knäckebröd, ost & smör 

220 kr/pers 

 
 

                                    MEXIKANSK BUFFÉ   

Vegetariska quesadillas 
Quesadillas med kyckling 

Empanadas (fyllda smördegsknyten) 
Albondigas (mexikanska köttbullar i tomatsås) 

Frijoles (bönröra) 
Avokadoröra 

Tomatsalsa 
Tequilapicklad lök 

Pimentos de padron ( fylld paprika) 
220 kr/pers 
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ASIATISK BUFFÉ 
Friterade vårrullar med soyadipp 
Krispig räksallad med puffat ris 

Lax med sesam & ingefära 
Rotfruktscurry 

Koreansk biff med vårlök & soya 
Kyckling i het kokossås 

Nudelwok med grönsaker 
Jasminris 

250 kr/pers 

 
 

SPANSK BUFFÉ 
Friterade ostbollar 
Marinerade oliver 

Tortillachips med mojo rojo & färskost 
Serranoskinka med grillad paprika 
Skaldjurspaella med chilimajonnäs 

Banderillas (spett med chorizo, kyckling & fläsk) 
Kryddrostad potatis 

Pan con tomate (tomat- & vitlöksbröd) 
225 kr/pers 

 

 

BBQ-BUFFÉ 
Marinerad fläskfilé 

Lax Tokyo style 
Räkröra 

Potatisgratäng 
Grillade kamben 

Marinerade kronärtsskockor 
Grillade grönsaker med mozzarella 

Sallad med rödlök, soltorkad tomat, sparris & paprika 
BBQ-sås 

Tomatsalsa 

Fruktfat 
310 kr/pers 
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VEGETARISK BUFFÉ 

Vegetarisk lasagne 
Rotfruktsgryta 

Ostgratinerad fänkål 
Ugnsbakade betor med salt och citron 

Falafel 
Chilipizza 

Kålsallad med morot, äpple & apelsin 
Focaccia med västerbottenost 

165 kr/pers 

 
 

ITALIENSK BUFFÉ 
Mozzarella caprese med örtkrutonger 

Panzanellasallad (bröd, tomater, sardeller, paprika & parmesan) 
Melon- & myntasallad 

Sallad på kronärtsskocka smaksatt med citron 
Potatissallad med soltorkade tomater, kapris & oliver 

Milanosalami med inlagd vitlök 
Fläskfilé gremolata med friterad parmaskinka 

Kall parmesansås 
Italienskt surdegsbröd & vispat smör 

230 kr/pers 

 

 

 

 

 

 
 

 
Alla priser är inkl. moms.  
Bokning görs via telefon på 0495-12150 eller 
via mail till info@hotellhulingen.se 
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