FOLKES BUFFÉER
Minsta antal för att beställa är 18 portioner. Beställ gärna i god tid, senast fem arbetsdagar före leverans. Moms ingår i samtliga priser med 12 %

Buffé petit

Folkes gröna buffé

249 kr per person

249 kr per person










Jambon de pays
Fänkålsinkokt lax med citruscrème
Majskyckling med tryffelmajonnäs
Quiche med spenat och lök
Potatis med krasse och dijonvinägrett
Grönsallad
Mjukt lantbröd och knäcke
Färskost med gräslök

 Frittata med zucchini, krasse och ricotta
Ugnsbakad palsternacka med hasselnötspicada
 Matvete med färska örter, picklad gurka och
citronette
 Bakad fänkål med vallmofrö och citronzest
 Fårost i olivolja med färska örter och
espelettepeppar
 Romescosås – salsa på tomat, paprika och
mandel
 Picklad rödkål
 Grönsallad & vinägrett
 Cannellinibönkräm med citron och persilja
 Surdegsbaguette, fäbodknäcke & färskost

Persisk Buffé
219 kr per person









Grillad aubergine med chermoula och labneh
Majskyckling med rosenharissa
Bulgursallad ”Kisir” med mynta & granatäpple
Kikärtor i tahinisås och paprikaflakes
Myntayoghurt
Kryddig österländsk focaccia
Stora gröna oliver
Färsk frukt

Persisk buffé - vegetarisk
219 kr per person










Grillad aubergine med chermoula och labneh
Bulgursallad ”Kisir” med mynta & granatäpple
Kikärtor i tahinisås och paprikaflakes
Rödbetshummus
Pistage- & fetaostdipp
Rosenharissa
Kryddig österländsk focaccia
Stora gröna oliver
Färsk frukt

Giro d’Italia
239 kr per person
 Vitello tonnato – kalvrostbiff med tonfisksås
och kapris
 Caprese – mozzarella, tomater och färsk
basilika
 Coppa & salami
 Pasta med svartkålspesto och pinjenötter
 Stora gröna oliver & inlagda kronärtskockor
 Italiensk hårdost & mostarda
 Spread på vita bönor
 Foccacia

Giro d’Italia - vegetarisk
229 kr per person
 Grillad portabello med gremolata
 Torta verde – italiensk paj med
säsongens grönsaker
 Caprese – mozzarella, tomater och
färsk basilika
 Pasta med svartkålspesto och
pinjenötter
 Sallad på radicchio och rostade
kikärtor
 Stora gröna oliver & inlagda
kronärtskockor
 Spread på vita bönor
 Foccacia

Dessert - tillval
49 kr per tillval och person






Chokladtryffeltårta med havssalt och
lättvispad grädde
Äppelkompott med rostade kaksmulor och
kardemummakräm
Italienska ostar med mostarda

