
Italiensk buffé 

 

Vår italienska bufféer finns i olika storlekar (liten, mellan och 

stor). På italiensk buffé bjuder vi  på rena och goda smaker från 

Italien. 

 

Buffé liten 

 

Pane fatto in Casa (vispad vitlökssmör) 

Paté di olive nere (oliv tapenade) 

Insalata mista (Italiensk blandsallad med balsamicodressing) 

Insalada di patate (Potatissallad med gräslök och creme fraiche) 

Insalada di Fagioli (smorbönor med pickladrödlök och citronette) 

Arista Tonnata (kallskuren fläskytterfilé medd tonfisksås och 

kapris) 

Salame Milano (klassisk italiensk salami med vitlök och peppar) 

Canneloni al forno (gratinerad pastarullader med ricotta och 

spenat) 

Pollo alla parmigiana (kycklingfilé med aubergine, tomat och 

mozarella) 

Verdure Arrosto (rostade rotfrukter med vitlök och rosmarin) 

 

Pris per person 169 sek. 

 

 

 

 

 



Buffé mellan 

 

Pane fatto in Casa (vispad vitlökssmör) 

Paté di olive nere (oliv tapenade) 

Insalata mista (Italiensk blandsallad med balsamicodressing) 

Insalata di pasta (pastasallad med färska basilika och soltorkade 

tomatter) 

Insalata Capriciosa (rotsellerisallad med morötter och majonnäs) 

Mozzarella alla caprese (tomatsallad med färsk mozarella och 

basilika) 

Salame Milano (klassisk italiensk salami med vitlök och peppar) 

Prociutto Crudo de melone (lufttorkad skinka med melon) 

Lasagna vegetariana (vegetarisk lasagne med bechamellesås) 

Crespelle Gratinate (gratinerade crepés fyllda med ricotta och 

spenat) 

Pollo ai funghi (kycklingfilé i krämig svampsås) 

Capocollo alla milanese (rostad fläskkarré med rotfrukter och 

gremolata) 

Patata tartufate (krämig potatisgratäng med svart tryffel och 

parmesan) 

 

Pris per person 199 sek. 

 

 

 

 

 

 



Buffé stor 

 

Foccacia Alle olive (hembakat bröd foccacia med oliver och 

tomater) 

Burro al aglio (vispad vitlökssmör) 

Paté di olive nere (oliv tapenade) 

Insalata mista (Italiensk blandsallad med balsamicodressing) 

Insalata di pasta (pastasallad med färska basilika och soltorkade 

tomatter) 

Spiedini di mozarella (tomat och mozarellaspett med färsk 

basilika) 

Olive marinate (marinerade oliver med vitlök och chili) 

Carciofi griliati (grillat kronärtshjärtan inlagda i olivolja) 

Prosciutto Toscano (luftorkad toskansk skinka med svartpeppar) 

Canneloni al forno (gratinerad pastarullader med ricotta och 

spenat) 

Crespelle ai funghi (gratinerad crepés fyllda med svampstuvning) 

Filetto di maiale al tartufo (helgrillat fläskfillé  i krämig tryffelsås) 

Saltimbocca di pollo(kycklingfilé med parmaskinka och salvia i 

vinsås) 

Tortino di patate al timo (potatiskaka med färsk timjan) 

Verdure grigliate (grillade grönsaker med vitlök, persilja och 

olivolja) 

 

Pris per person 289 sek. 

 

 


