
I alla bufféer ingår 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

       Till alla våra Italienska bufféer kan ni  byta ut vårt hembakade bröd mot smaksatt Foccacia.  
Tillkommer 10 kr

Toscana
Lammrostbiff med rödvinssås

Risotto med Karl-Johansvampsås

Ricottatarte med getost & bakade cocktailtomater

Charkbricka med fänkålssalami, prosciutto,  

bresaola  & oliver

Vitlök & citronmarinerade bönor på ruccolabädd

Grillad färsk sparris med tryffelmascarpone

Crostini med kronärtskcockscreme

Buffelmozzarella med tomater & balsamico

Pris per person: 285 kr

Viva Italia Tutti
Parmesanpanerade kycklingfiléer 

Arrabbiata (het tomatpasta)

Laxspett med gremolata

Krämig cocotte med tryffelsmak

 & peccorino

Små spett med lättbakade cocktailtomater & 

mozzarella

Bresaolarulle med avocadomousse

Skaldjurssallad ”frutti di mare”

Grillad polenta toppad med sparris

Crostini med bönröra

Ost från 2 regioner

Pris per person: 295 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

Viva Italia A
Salamifyllda kycklinglårfiléer med tomat  

& vitvinsky

 Pasta med tryffelolja alternativt risotto

Bruschetta med tomat, vitlök, mozzarella   

& färsk basilika

Parmalindad lax toppad med ärtpesto

Rostade grönsaker med gremolatamarinad

Blandad ruccolasallad med pinjenötter

Örtkryddad polenta toppad med  

chilistekta champinjoner 

Cambozola & Taleggio med oliver
Pris per person: 255 kr

Viva Italia B
Pancettalindad flundra med vitvinssås & salvia

Pestokryddad risoni

Små kryddiga lammkorvar toppat med rosmarin

Crostini med tapenade

Blandad grönsallad med jordgubbar

Mixat fat med mortadella, salami,  

gourmetkronärtskockor & oliver

Laxcarpaccio med mango, avokado  

& chilivinägrett

Osttarte toppat med fikoncréme
Pris per person: 275 kr
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Medelhavet B
Lammfärsfyllda paprikahalvor

Bakad portabello med ricotta & örter

Bulgursallad med olivstekt halloumi  

toppad med granatäpple

Zucchinfrittata

Crostini med rostad lufttorkad skinka och örtcréme

Rödbetshommus

Vitlöksrostade cocktailtomater på yogurtbädd

Ost från 2 regioner

Pris per person: 265 kr

Vive La France 

Rosmarinkryddade Lammracks med rödvinssky

Potatisgratäng

Ratatouille

Snitt med rostbiff & dijoncréme

Endive med roquefortröra & valnötter

Kycklinglever toppat med rökt sidfläsk, färska 
fikon & dragonsalsa

Sallad Nicoise på färsk tonfisk
Brie & Vacherol

Örtbakade baguetter

Pris per person: 275 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

Viva Italia de lux 
Dubbelmarinerad oxfilé med Amaronesås

Olivstekt potatis & zucchini

Räkor & gorgonzolafylld cannelloni med  

rostad lufttorkad skinka

Marinerade gourmetkronärtskockor 

Citruspannacotta toppat med chilimarinerade 

tigerräkor (msc)

Fänkålssalami & parmaskinka med soltorkade 

tomater & stjälkkapris

Pizzette med lök & pecorino

Tonfiskcarpaccio med sesam & chili
Blandad grönsallad med flakad parmesan

Oliver & marinerade vitlöksklyftor

Ost från 3 regioner
Pris per person: 310 kr

Medelhavet A
Helstektstekt fläskfilé med salsiccia i rosmarinsky

Rostad potatis 

Tomat & olivsalsa
Fisk & skaldjursfyllda pastastubbar med citrussås

Miniwrap med hommus

Blandad grönsallad med sparris

Grönsaksrösti toppad med fetaostcréme

Crostini med brie och fikonmarmelad
Pris per person: 265 kr
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Libanesisk ”Tusen och en natt”
Kryddiga lammfärsspett med myntayoghurt

Citron & vitlöksmarinerade kycklingfiléer
Falafelbullar med harissadressing

Hummus
Baba Ganoush

Små zucchiniplättar toppade med laberöra

Filodegsrullar med spenat & fetaost

Khaleet

Marinerade stjälkkronärtskockor

Tabbouleh
Inlagd vildgurka

Mhamara

Pitabröd 

Pris per person: 275 kr

Karibisk
Jerkkryddat ankbröst med paprikasås

Kryddigt ris med kräftstjärtar & tigerräkor (msc)

Citrusmarinerat kycklingspett med avocadosås

Gröna bönor med chili & tomatsalsa

Cornfritters

Crabcake med limesås

Mango & gurksallad

Heta Jalapenocigarrer
Pris per person: 275 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

Espana por favor
Helstekt fläskkarré på bädd med  

grillade grönsaker

Saffranskryddat ris

Frittata med chorizo och bakad paprika

Pimientos de padron toppat med havssalt

Färsk spenatsallad med pinjenötter,  

fårost & rödlök

Räkor pil-pil

Olivstekt lantbröd med Serranoskinka  

& soltorkade tomater

Lomo och melon på spett

Manchegoost

Pris per person: 275 kr

Grekland
Souvlaki på marinerad fläskfilé, paprika  

& lök med tzatziki

Basilika & citronris

Kycklingfärsbiffar med kapris

Tomat och fetaostsalsa
Friterade bläckfiskringar med citron

Filodegsknyten med spenat & färskost

Tonfiskröra
Bondsallad med fårost, oliver, lök & ägg

Melon & kalamataoliver

Pris per person: 265 kr
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Svensk A
Västerbottenfylld kycklingfilé med  

färsk basilikasås

Älgfärsbullar med kantarellsås

Systrarnas inlagda gurka

Örtfylld potatispaté

Snitt med gravlax & västerbottenröra

Färsk rödbetssallad med spenat, bacon & getost

Små grönsaksflarn toppade med löjrom samt 
gräddfil & rödlök

Primörer med dragonvinägrett

Pris per person: 275 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

USA 
Chilikryddad helstekt fläskkarré med tomatsalsa

Rostad sötpotatis med chevre & valnötter

Bacon & parmesanfyllda champinjoner

Mini hamburgare med tillbehör

Cole slaw & pumpadipp

Hickory Tiger ribs
Majskolvar

Caesarsallad med kyckling

Panpizza med peperoni & paprika

Pris per person: 275 kr


