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CATERING 
MIN. 10 PERS 

 

        

      Portion Buffé 

 Afternoon tea     195  kr/pers 

 Mysig buffé med snittar, scones & kakor,  

  

Landgång efter säsong    85 kr/st  

Grovt eller vitt bröd 

  

Landgång lax & räkor    95 kr/st 

Grovt eller vitt bröd 

 

Festfat       95 kr/pers 

frukt & kallskuret 

 

Festfat grill      125 kr/pers 

frukt, potatissallad, grillad svensk kyckling 

  

 3 sorters pajer efter säsong med sallad  95 kr/pers 115 kr/pers 

 

 Långbakad svensk fläskytterfilé   135 kr/pers 165 kr/pers

 Potatisgratäng, sherrysås & Resvillegelé 

 

 Grillad svensk Flankstek    165 kr/pers 205 kr/pers

 Potatissalsa med lök, sojabönor & saltad skinka samt rödvinssås 

 

 Klassiska oxrullader    165 kr/pers 205 kr/pers  

Kokt potatis, skysås, pressgurka & Resvillegelé 

 

Lammwallenbergare på Härproducerat lamm  155 kr/pers 195 kr/pers 

Calvadosgräddsås, potatispuré, rostat ekokål med bacon & lök, 

samt  rosmarinlingon 

 

Färskostfylld svensk kycklingfilé   125 kr/pers 155 kr/pers  

Rostade rotfrukter, tomatconcassé & vitlökssås 

 

  



 

Ugnsbakad Lax    135 kr/pers 165 kr/pers 

 Parmesansås, bakade betor, kapris & sticklök samt örtpotatis   

  

 Hofsnäs Fiskgratäng    135 kr/pers 165 kr/pers

 Hummersås, msc märkt fisk,  

räkor & spritsad potatispuré 

       

Säsongens vegetariska    95 kr/pers 125 kr/pers

 Ekologiska grönsaker  

 

Snittar (min. 2 snittar/pers )   25 kr/st  

 gubbaröra, sill/potatis, laxtartar, rökt sik/gurkrelish 

 rökt lamm/getoströra, skinka/kryddfärskost, rödbeta/pepparrot 

 

Hofsnäs Buffé     se utbud längst ner 

 

Förrätt        

Toast skagen     75 kr/pers 

Lokalproducerat plocktallrik   105 kr/pers 135 kr/pers 

Soppa på rökta champinjoner från Östragärde & ostgrissini 85 kr/pers 

Ostpaj på Sivanslagrade ostar med Vänernlöjrom & krasse 105 kr/pers 

Ostpaj med Smetana & krasse   55 kr/pers 

 

Dessert       

 Chokladpannacotta med kardemumma & blåbär  55 kr/pers 

Kokospannacotta med karamelliserad ananas & mörk rom 65 kr/pers 

Kort & gott Hofsnäs maräng med smörkräm & grädde  55 kr/pers 

Hofsnäs chokladmoussetårta   40 kr/pers 

 

Tårtor     12 bitar 

Prinsesstårta      325 kr 

Gräddtårta med säsongens bär   295 kr 

Hofsnäs chokladmoussetårta   325 kr 

White lady     355 kr 

Hofsnäs Marängtårta    295 kr 

Choklad- och hallonmoussetårta   295 kr 

 glutenfri, laktosfri & utan vitt socker  

 

Övrigt 

Hofsnäsölen eller Anna-Lenas lätta kyss, Marbäcksöl   35 kr/pers 

 Lokalproducerad nektar     35 kr/pers 

 Kaffe/te      20 kr/pers 

 3 sorters småkakor     40 kr/pers 

 Mjuk kaka      25 kr/pers 

    

 


