
Salatbuffet # 1

Vælg 4 forskellige lækre 
sæsonbestemte salater.

Hertil følger;
Hjemmelavede oksefrikadeller 
med quinoa og rødbede.

Grøn ærtepuré

Linsehumus

Grove flutes

115,- pr. kuvert

Salatbuffet # 2

Vælg 5 forskellige lækre 
sæsonbestemte salater

Hertil følger;
Hel bagt laks smurt med 
goma dressing og toppet 
med med ristet sesam, frisk 
dild og bønnespirer.

Grillede kyllingefileter vendt 
med spinatpesto, feta, soltør-
ret tomat og frisk. kørvel.

Grøn ærtepuré

Gulerodspuré

Grove flutes

165,- pr. kuvert

Salatvalg:

Vores udvalg af salater i 
salatbuffet #1 og #2, samt 
bland-selv buffeten, skifter 
efter sæson hvert 14. dag. 

Så snart vi har din bestilling, 
vil der blive fremsendt det 
udvalg af salater, der kan 
vælges i mellem.

Bland-selv salat buffet

Bland selv salater til din 
salatbuffet.

2 forskellige, inkl. grove 
flutes – 40 kr. pr. kuvert

3 forskellige, inkl. grove 
flutes – 45 kr. pr. kuvert

4 forskellige, inkl. grove 
flutes – 50 kr.pr. kuvert

5 forskellige, inkl. grove 
flutes – 55 kr. pr. kuvert.

+ 2 valgfrie specialiteter 
– 15 kr. pr. kuvert.

Mellemøstlig buffet 
– 185 kr. pr. kuvert.

Kyllingefrikadeller med 
gourgetter, mynte, lime og 
forårsløg.

Marineret, tyndskåret 
oksekød med humus, 
persille og citronsauce.

Blomkålssalat med sesam-
dressing, granatæbler 
og koriander.

Tabouleh med abrikoser, 
syltede rødløg og bagte 
squash.

Spidskålssalat med dadler, 
feta og ristede mandler.

Bagte auberginer med tahin-
dressing, feta og chili.

Gulerodspuré med ristet 
sesam.

Thai tapas salat buffet 
– 185 kr. pr. kuvert.

Grillede kyllingefileter vendt 
i hoisin sauce, thaibasilikum 
og jordnødder.

Plukket laks vendt med 
appelsinpesto, edamame 
bønner, lime og koriander.

Bagte tigerrejer marineret i 
sød soya, med sukkerærter 
og ristet sesam.

Grillede auberginer med med 
frilicésalat, forårsløg og frisk 
chili.

Fennikel –og gulerodssalat 
med pak choy, frisk dild og 
sesamolie.

Bagte rodfrugter med ingefær, 
spinat og cashewnødder.

Chilipesto

Ærtepuré

Grove flutes

Grill salat buffet 
– 195 kr. pr. kuvert.

Vælg 4 forskellige lækre 
sæsonbestemte salater.

Hertil følger;
Oksetesteaks skåret af filet 
og marineret i rosmarin, 
hvidløg og citron.

Kyllingebryster marineret i 
spinatpesto.

Ærtepuré

Rødbedehummus

(Bemærk at kødet i denne 
menu leveres fersk/marineret 
og grilles af kunden selv)
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VIGTIGT! Læs dette, før du bestiller:

Bestilling og betaling:
Benyt altid først bestillingsformularen på vores hjemmeside: http://smagnu.dk/catering/bestillingsformular/
Bestillingen skal ske senest 3 arbejdsdage, inden selve dagen, hvor maden ønskes. Betaling via fremsendt faktura 
samt EAN er muligt, dog udføres bestillinger først ved modtaget betaling og med min. 3 hverdages varsel. 
Ved afhentning betales med dankort eller kontant ved selve afhentningen.

Min. antal ved bestilling af catering er 15 kuverter.

Anretning:
Alle menuer er anrettet og serveringsklar i engangsemballage ved afhentning/levering.

Levering og afhentning: 
Levering: 400,- (udelukkende i det storkøbenhavnske område)
Afhentning kan foregå i vores butik Fælledvej 25, 2200 Kbh N.


