Särskilt lämpat för mingelfesten!
Hyr mingeltallrik á 4 kr

Tapas ”Svensk” 1

Tapas ”Spansk” 1

Gubbröra på rågbröd

Små laxspett med mojosås

Skinkalindad sparris med citronmajonäs

Serranolindade sparris

Snitt med Skagenröra

Knivmusslor med citronolja

Minipajer med kantareller & västerbotten

Grillade pimientos de padron toppat med havssalt

Tunnbrödstubbe med rökt ren & pepparrot

Crostini med Baskisk ägg & paprikaröra

Gravad lax på senapsspetsad ostcreme

Tortillas med chorizo & manchego

Minirösti med sikrom & cremefraiche

Baconlindade dadlar fyllda med färskost

Pris per person: 205 kr

Pris per person: 200 kr

Tapas ”Svensk” 2

Tapas ”Spansk” 2

Mini Laxburgare med krassesås

Calamares med aioli

Tunnbrödstubbe med Smögenröra

Kryddiga köttbullar i sås med soltorkade tomater

Mesfyllda renstektsrullar

Olivfräst lantbröd med lomo & bondost

Krämig matjessillröra i glas

Rissallad med räkor, ägg & oliver

Minitoast med löjrom & pepparrotscréme

Potatas bravas

Getostpannacotta med strimlade betor

Jätteräkor Pil-Pil

Kräftstjärtsskagen med sambal på sked med
knäcke

Ölkokt chorizo
Tortillas toppad med Serranoskinka

Laxcarpaccio med chili & citrus

Vitlöksspenat med pinjenötter

Pris per person: 235 kr

Pris per person: 245 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

Särskilt lämpat för mingelfesten!
Hyr mingeltallrik á 4 kr

Tapas ” Amerikansk”
Små cajunmarinerade fläskkarréspett
Minihamburgare med tillbehör
Yankeespett med kyckling
Pizzaslice med pepperoni & paprika
Het pumpadipp & avocadosalsa
Rostad sötpotatis med chiliemulsion
Coleslaw i glas med chorizo på pinne
Pris per person: 210 kr

Tapas ” Italiensk”

Tapas ” Asien”

Oxfilécarpaccio toppad med flakad parmesan
och pinjenötter

Koreanska färsspett med myntayoghurt

Spett med cocktailtomater & basilikamarinerade
mozzarellabollar
Gourmetkronärtkockor på pinne

Citrusglacat ankbröst toppat med nudeltrassel
Ingefärs & sesamskryddad rawslaw
Små vårrullar med grönsaker & sweet chilisås

Getosttarte med soltorkade tomater

Tunnskuren färsk tonfiskfilé på mangosalsabädd
toppat med wasibcréme

Crostini med taleggio & rostad parmaskinka

Heta nudlar med finstrimlade wokgrönsaker

Bruschetta med avocadosalsa

Kycklingspett med jordnötssås

Minipizza med salami & bakad paprika

Pris per person: 245 kr

Pris per person: 210 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

