
Till alla bufféer serveras hembakat bröd & smör.
Alla bufféer serveras på snyggt porslin.

Ni kan komplettera alla bufféer med
Vackert skuren frukt på fat 25 kr per person

Valfri dessert 45 kr per person

Kall buffé A
Hjortcarpaccio med vild balsamico, flakad väster-

botten toppad med björnbär
Potatis & primörer med senapsvinägrett

Gräslökspannacotta på kavring med löjrom
Små blini med het kräftstjärtsröra med sambal

Varmrökt lax med hjortroncreme
Färskostbollar med rökt renkött & pepparrot

Skinkalindad sparris med citronmajo
Spenat & rödbetssallad med rostade solroskärnor

Pris per person: 275 kr

Kall buffé B
Tunnskivad marinerad tonfisk toppad med tomat 

och kaprisrelish
Couscoussallad med avokado, rödlök & bacon

Laxtartare tricolore i engångsglas
Risvårrullar med strimlade grönsaker & räkor med 

limesås
Små spett med vitlöksmarinerad fläskkarré

Zucchinibiffar toppad med krabbaröra
Mango & chiliraita

Heta champinjoner på spenatbädd
Pris per person: 260 kr

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer med 12%. 
Kontakta oss: 08 - 776 22 76, info@systrarnasisters.se 

Vi finns: Torfastleden 3, Haninge  
www.systrarnasisters.se

Kall buffé C
Rosmarinemarinerad lammrostbiff med tartaresås

Potatis & primörfat med nobisdressing
Citrusinkokt lax med pecorino

Ugnsrostade tomater med parmaskinka & gour-
metkronärtskockor

Osttarte med räkor & oregano
Blandad sallad med rostad paprika & fetaost

Ostbricka med druvor
Pris per person: 250:-

Kall buffé D
Dubbelmarinerad oxfilé med dragonsås

Systrarnas potatissallad
Avocadosallad med räkor & halloumi

Toast med färskost & rostad lufttorkad skinka
Nudelsallad med honungswokade haricotsverts & 

cashewnötter
Ostpaj med soltorkade tomater & oliver

Ostbricka med druvor & melon
Pris per person 225 kr



Kall buffé E
Rödvinsmarinerad fläskfilé med örtsås

Systrarnas potatissallad 
Rökt skinka med äppelremoulad

Tunnbrödstubbe med rökt ren & pepparrot
Blandad grönsallad med sparris & ägg  

samt nobisdressing
Västerbottenpaj med kantareller
Scones fyllda med Skagenröra

Rödbetscarpaccio toppad med getostkräm
Brieost

Pris per person: 225 kr

 Kall buffé F
Örtmarinerad kycklingfilé med gremolatacreme

Pastasallad med finstrimlade grönsaker
Pancettalindad halloumi på pinne

Mortadella & salami på ruccolabädd
Crostini med tapenade

Salladsfat med gourmetkronärtskockor & parma-
skinka

Tomat och mozzarella med färsk basilika & oliver
Pris per person: 220 kr

Kall buffé G
Klassisk Carpaccio på oxfilé med parmesanost  

& pinjenötter
Pestokryddad pastasallad

Broccoli & ädelostpaj
Tomat & buffelmozzarella med färsk basilika

Ceviche med lax & frukt på engångsked
Parmaskinka med räkselleri

Vitlöksmarinerade räkor på sked med örtcréme
Pris per person: 225 kr

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer med 12%. 
Kontakta oss: 08 - 776 22 76, info@systrarnasisters.se 

Vi finns: Torfastleden 3, Haninge  
www.systrarnasisters.se

Kall buffé H
Lättgravad & ugnsbakad laxfilé med sauce verte

Systrarnas potatissallad
Rostbiffrullar med äppelremoulade

Bönsallad tricolore med krämig dijonvinägrette
Rågsnitt med krabbaskagen

Rödbetssallad med couscous & rostade  
solroskärnor & getostdipp

Små rösti med löjrom samt gräddfil & rödlök
Pris per person: 210 kr

Kall buffé I
Ört & vitlöksmarinerad kycklingfilé med soltorkade 

tomater & oliver
Systrarnas potatissallad

Gravad lax med lime & honungssås
Papayasallad med lufttorkad skinka & nötter
Crostini med kronärtskockscreme & salami

Rökt kalkonbröst med tomatpesto
Dessertost

Pris per person: 200 kr

Kall buffé K
       Chili & sesammarinerad rostbiff
Nudelsallad med wokade grönsaker

Heta krabbkakor med chilisalsa
Avokado & gurksallad med limedressing

Kycklingspett med jordnötssås
Laxtarte tricolore i engångsglas

Risvårrulle med strimlade heta primörer
Pris per person: 200 kr



Kall buffé L
Citruskryddad laxfilé med salsa verde

Sallad på nakenhavre, avokado & rostad  
lufttorkad skinka

Dubbelsnitt på rågbröd med ädelost  
toppad med vindruva

Rödbetsplättar med pepparrotskräm & kapris
Blandad sallad med fetaost, rostad tomat  

& granatäpple
Heta Chiliräkor med örtcreme på engångssked

Linsröra & ruccolaröra
Pris per person: 200 kr

Kall buffé M
Rödvinsmarinerad rostbiff flakad med  

västerbottenost & toppad med granatäpple
Systrarnas potatissallad

Crostini med kräftstjärtsröra med sambal
Avocadomousse toppad med räkor i engångsglas

Grönsaksrösti med romcreme
Quinoa med ruccola & syrade grönsaker

Pris per person: 190 kr

Kall buffé O
Små spett med vitlöksmarinerad fläskkarré

Laxspett toppade med gremolata
Nudelsallad med råmarinerade grönsaker

Myntayoghurt & raita
Crabcake med limesås

Minipizza med pepperoni & paprika
Bönsallad tricolore med dijonvinägrette

Pris per person: 185 kr

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer med 12%. 
Kontakta oss: 08 - 776 22 76, info@systrarnasisters.se 

Vi finns: Torfastleden 3, Haninge  
www.systrarnasisters.se

Kall buffé P
Fajitaskryddad kyckling i tunna skivor  

med tomatsalsa
Rismixsallad med majs, avokado, rödlök etc

Köttfärspaj med chorizo
Chili-Mangoröra

Räkcocktail Tex-Mex 
Tortillastubbe med avocadocreme

Pris per person: 170 kr
 

Kall buffé R
Pestofylld kycklingfilé med limeraita
Pastasallad med soltorkade tomater,  

oliver & grönsaker
Bruschetta med tomat, lök, mozzarella  

& färsk basilika
Parmesanostpaj

Ugnsrostad zucchini med vitlök & örter
Rökt skinka med melon
Pris per person: 170 kr

 

Kall buffé S
Cajunbakad lax med avocadosalsa

Bulgursallad med halloumi & rostad mandel
Små vårrullar med sweet chili

Mixat salladsfat med skinka & granatäpple
Zucchiniplättar med myntaraita

Pris per person: 155:-
 

Kall buffé T
Pestotoppad kycklingfilé med pinjenötter & örtsalsa

Rismixsallad kronärtskockshjärtan  
& rostade cocktailtomater

Tomat & löksallad med basilika
Paj med salami & oregano

Crostini med getostcreme & oliver
Pris per person: 145:-


