
food	for	every	mood	
Läkarförbundets Klubbvåning 

Mats Åkerhielm 
Villagatan 5/Box 5610 

114 86 Stockholm 
Tel. 08-790 33 40 

070-790 33 40 

Fax 08-790 33 46 
e-mail matsikoket@telia.com 

 
BUFFETMENYER 

 
BUFFET 1 

Cocosmarinerade kycklingspett med jordnötter och marinerade grönsaker 
Nudelsallad med gurka, tomat, mynta och koriander 

Yougurtmarinerad lax med ingefära 
Små revbensspjäll 

Gurk- och melonsallad 
Limeyougurt, soya och sweet chili 

Smör och bröd 
PRIS: 780 kr 

 
BUFFET 2 

Sallad med savojkål, parmaskinka, parmesan och balsamico 
Grillade kycklingfiléer med salami och rosmarin 

Citronmarinerad lax i bit 
Grillade grönsaker med getost 

Avocado- och tomatsallad med rödlök 
Potatissallad med parmesandressing 

Röra på soltorkad tomat, basilika och gräddfil 
Smör och bröd 
PRIS: 805 kr 

 
 

BUFFET 3 
Tvärnölindad sparris med färskost och ärtskott 

Rosmarininkokt lax med vårprimörer och örtyougurt 



Citronmarinerad kyckling på ruccolabädd 
Potatissallad med vårlök, kapris och pepparrotskräm 

Tomat- och fänkålssallad med haricot verte 
Smör och bröd 
PRIS: 790 kr 

 
 

BUFFET 4 
Lammfärsspett med paprika och basilika 

Kronärtskocksbottnar med sötpotatis och getostkräm 
Kikärts- och persiljefyllda tomater 

Grillad kycklingfilé med citron och oliver 
Cous-coussallad Fårostfyllda auberginerullar med tomatsås 

Aubergineyougurt 
Smör och bröd 
PRIS: 780 kr 

 
 

BUFFET 5 
Grillad pumpa med ingefärsvinegrett och syltad paprika 

Äppel- och rosmarininkokt lax 
Limekokta rödbetor med ruccolakeso 

Mandelpotatisomelett med rödlök och sikromscrème fraiche 
Parmesan- och kålrabbigratäng med lättrökt fläskfilé 

Sallad med haricot verte 
Smör och bröd 
PRIS: 730 kr 

 
 

BUFFET 6 
Marinerade kronärtsskockor med tomat, ugnsbakad pumpa och mozzarella  

Rostade polkabetor på ruccolasallad med citronvinegrett 
Grillad kalvrostbiff med syltade kantareller 

Potatissallad med spenat och ugnstorkad prosciutto 
Basilikahastrad lax i bit med basilika och pinjenötter 

Smör och bröd 
PRIS: 850 kr 

 



 
BUFFET 7 

Potatismazarin med västerbottenkräm och gräslök 
Sparris- och cous-cousfylld tomat 

Kycklingspett med äppel- och pepparrotsdipp 
Sallad med renstek, polkabetor och pepparrot 
Majsplättar med getostkräm och pumpasalsa 

Cesarsallad 
Smör och bröd 
PRIS: 770 kr 

 
 

DESSERTER  
Valfri dessert ingår. 

 
Hallon- och kolatårta 

Citrontarte 
Päron- och mandeltarte 

Choklad- och apelsintårta 
Brownies med vispgrädde 

Passionsfrukttarte 
Cheesecake 

Äppelpaj med vaniljvisp 
Pecannötpaj 
Morotstårta 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


