
Klassisk Smörgåstårta 110:-
(8, 10 eller 12 bitar/tårta)  
Skaldjur & Lax 120:-
(10, 12 eller 14 bitar)

Landgång 120:-

Fyllda baguetter fr. 69:-

Räkmackan 149:-
Handskalde räkor, kokt ägg, majonnäs, 
sallad, gurka, tomat, citron & dill
+ Skagenröra 49:-

Smörrebröd 3 för 169:-
- Rostbiff, remoulad, rostad lök
- Leverpastej, knaperstekt bacon  

& inlagd gurka
- Handskalade räkor, ägg, majonnäs
- Lufttorkad skinka, färskost, melon
- Ost – brie, ädel, porter, fikonmarmelad  

& vindruvor
- Panerad spätta, remoulad & citron
- Kallrökt lax, färskost & citron

/bit

/bit

Vi tar emot beställningar i mån av tid  
senast 3 dagar innan leverans.

Catering

Vi anpassar oss efter kundens 
förväntningar och budget 

info@hotellifohus.se • 0456-280 40



Classic – small 149:-
Skivad rostbiff, kalkonpastrami, frukter och  
grönsaker efter säsong & potatissallad 

Classic – medium 199:-
Grillad marinerad kycklingfilé eller fläskfilé,  
härlig grönsallad anpassad efter säsong,
2 olika såser, bröd, smör & potatisgratäng 

Classic – Large 349:-
Toast Skagen
Grillad marinerad kycklingfilé eller fläskfilé,  
härlig grönsallad anpassad efter säsong, 2 olika 
såser & potatisgratäng (Oxfilé + 100:-)
Chokladkaka med grädde & bär efter säsong

Välj bland våra olika buffeér

Priserna gäller per person och minsta beställning är 10 pers.
Priserna avser angivna menyer, vid särskilda önskemål kan priserna komma att justeras

Italian – small 199:-
Focaccia, pastasallad, caprese, oliver, salami, luft-
torkad skinka, melon, vindruvor, 2 sorters ost 

Italian – medium 249:-
Foccaccia, pastasallad, caprese, oliver, paj med 
soltorkade tomater & spenat, salami, lufttorkad 
skinka, kallmarinerad kyckling alt. fläskfilé, 
potatisgratäng, 2 olika såser, melon, vindruvor, 2 
sorters ost, kex

Italian Large 349:-
Focaccia, pastasallad, caprese, oliver, paj med 
soltorkade tomater & spenat, salami, tryffelsalami, 
lufttorkad skinka, het räkröra, pestomarinerad 
kyckling, örtmarineradfläskfilé, potatisgratäng, 3 
olika såser, melon, vindruvor, 3 sorters ost, fikon-
marmelad, kex
Pannacotta med säsongens bär & frukter (vanilj, 
choklad eller nutella)

American Small 149:-
BBQ kycklingklubba, caesarsallad, coleslaw,  
grillad majs & idaho patatis 

American Medium  249:-
Kycklingklubba, hickorymarinerade ribs,  
vitlöksbröd, caesarsallad, coleslaw,  
grillad majs,  2 sorters såser, & idaho potatis 

American Large  349:-
BBQ kycklingklubba, bagel med rökt 
lax & cream cheese, hickorymarinerade ribs, 
pulled pork slides, Vitlöksbröd, caesarsallad, 
coleslaw, mango & tomatsalsa, grillad majs,  
3 sorters såser & idaho potatis 
Caramel Pecan Cheesecake

Fusion- Small 149:-
Kycklingspett, jordnötssås, wokade  
grönsaker & fried rice

Fusion – Medium 249:
Kycklingspett, friterade dumplings, hoisinfläsk, 
nudelsallad, wokade grönsaker, jordnötssås,  
sriracha mayo & fried rice

Fusion – Large 349:-
Kycklingspett, friterade dumpling, hoisinfläsk, 
misomarinerad lax, picklad gurka, het avokado 
och mangosalsa, wookade grönsaker, fried rice, 
jordnötssås, hoisinsås & sriracha mayo
Vit chokladkräm, chili & limemarinerade bär


