Bufféer
Gourmetbuffé med Guldkant (250 kr, minimum 20 personer)
-Ört och vitlöksmarinerad kalvytterfilé med rödvinssky
-Chili och honungsmarinerat kycklingbröst med mangochutney
-Bakad lax med ingefärscreme
-Vitlöksrostad potatis med vintergrönt
-Västerbottenpaj
-Sallad på pumpa, rödlök och chevreost
-Bulgursallad med pumpakärnor, aprikoser och russin
-Hembakat bröd och smör
(Pris baseras på total kött-/fiskråvara på 225 g/pers)

Barbequebuffé (275 kr, minimum 20 personer)
-Guldkants bbq-marinerade ”baby back ribs”
-Fajitakryddad kyckling
-Miniburgare av högrev med bröd
-Bourbon-glacerad lax
-Vitlöksrostade potatisklyftor
-Grillad majskolv
-Rostade grönsaker
-Säsongens blandsallad med parmesanost
-Cole slaw med dijon
-Saltgurka, picklad rödlök
-Mangosalsa m. paprika och schalottenlök
-Hemslagen Bearnaisesås
-Guldkants kryddiga B.B.Q sås
(Pris baseras på total kött-/fiskråvara på 225 g/pers)

Guldkants vegetariska buffé (169 kr, minimum 20 personer)
-Lasagne
-Rostade grönsaker
-Bulgursallad eller en klar potatissallad
-Mixad grönsallad
-Picklade grönsaker
-Morotstzatziki
-Pico di gaio
-Rhode island
-Extra tillbehör enligt kockens val samt hembakat bröd, smör och ost
Animaliska delikatesser erbjuds som tillval.
Exempelvis kyckling och/eller nötpastrami på kockens vis
(25 kr/person och tillval)

Kallskuren sommarbuffé (179 kr minimum 20 personer)
-Skivad kycklingfilé under en bädd av svarta och gröna oliver,
soltorkade tomater och färska örter
-Crostini med rostbiff pepparrotscreme och groddar
-Kallrökt skinka med melon
-Krämig potatisgratäng
-Grönsallad med primörer efter säsong
-Ostfat med Gorgonzola, Brie och lagrad brännvinsost
-Färsk ananas, vindruvor och garnering med jordgubbar
-Baguette, kex och smör

Guldkants sommarbuffé (199 kr, minimum 20 personer)

-Citron- och örtbakad laxfilé med ingefärscréme eller…
-Dubbelmarinerad kall fläskfilé
-Vitlök- och chiliconfiterad kycklingfilé eller…
-Grönpeppargriljerad rostbiff
(Två val ovan ingår i priset)
-Västerbottenpaj
-Klassisk potatissallad eller Potatisgratäng (värms själv)
-Italiensk pastasallad med pesto, soltorkade tomater, sugarsnaps och rödlök
-Tzatziki och Pico de Gaio
-Mixad grönsallad
-Guldkants baguetter med smör

Medelhavsbuffé (275kr, minimum 20 personer)
-Osso Buco Klassiskt italienskt långkok på kalvlägg i gremolata
-Paella Saffransris med räkor, kräftor och musslor
-Tortilla Spansk potatisomelett
-Melanzana Mozzarellagratinerad aubergine och tomat
-Pastasallad med pesto, kalamataoliver, soltorkade tomater, maché och ruccola
-Melonsallad med fetaost, svarta oliver, limemarinerad rödlök, chili och olivolja
-Kallskuret Fänkålssalami, chorizo med äpplekapris, lufttorkad skinka från Nedanbäck lindad runt sparris
-Ostbricka Cambozola med vindruvor, Pecorino med havtornsmarmelad och salta kex
-Focaccia Bröd med olivolja, havssalt och rosmarin
-Tapenade Provensalsk röra med oliver, vitlök, sardeller och kapris

