
 

 

   CATERING 

 

 

 

 

 

MIN. 10 PERS 
 

        

      Portion Buffé 

 Afternoon tea     245  kr/pers 

 Mysig buffé med snittar, scones & kakor,  

  

Landgång efter säsong    110 kr/st  

Grovt eller vitt bröd 

  

Landgång lax & räkor    135 kr/st 

Grovt eller vitt bröd 

 

Festfat       125 kr/pers 

frukt & kallskuret 

 

Festfat grill      145 kr/pers 

frukt, potatissallad, grillad svensk kyckling 

  

 3 sorters pajer efter säsong med sallad  115 kr/pers 145 kr/pers 

 

 Långbakad svensk kotlett   145 kr/pers 185 kr/pers

 Potatisgratäng, sherrysås & lokalproducerad gelé 

 

 Nattbakad Svensk Flankstek “Boeuf Bourguignon” 185 kr/pers 235 kr/pers  

 Potatiskaka, rödvinssås, champinjoner & sidfläsk 

 

 Klassiska Oxrullader    185 kr/pers 235 kr/pers  

Kokt potatis, skysås, pressgurka & lokalproducerad gelé 

 

Svensk Lammrostbiff    175 kr/pers 225 kr/pers 

Småländska kroppkakor, brynt hasselnötssmör, 

rostad vitlökssås och friterat kål 

 

Grillad Svensk kycklingfilé   155 kr/pers 185 kr/pers  

Rostade rotfrukter, krämig potatissallad 

& citronpesto 

 

 Varmtrökt lax    165 kr/pers 225 kr/pers 

 Potatissallad, marinerade grönsaker & fänkålsslaw 

     



 Hofsnäs Fiskgratäng    145 kr/pers 185 kr/pers

 Hummersås, msc märkt fisk,  

sparris & potatisduchesse 

 

Hofsnäs Fisksoppa    145 kr/pers 185 kr/pers 

Egen hummerfond, msc märkt fisk 

aioli & vitlöksbröd 

       

Säsongens vegetariska    115 kr/pers 145 kr/pers

 Ekologiska grönsaker  

 

Snittar (min. 2 snittar/pers )   30 kr/st  

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

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

 

Hofsnäs Buffé    se utbud längst ner 

 

Förrätt        

Toast skagen     85 kr/pers 

Lokalproducerat plocktallrik   145 kr/pers  

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

Sill med potatisstomp, kavring & bryntsmörcréme  75 kr/pers 

Varmrökt lax, rågbröd, pepparrotscréme, picklad lök  85 kr/pers 

Ostpaj på Sivans lagrade ostar, med Smetana & krasse 65 kr/pers 

 

Dessert       

 Chokladpannacotta med kardemumma & blåbär  65 kr/pers 

Hallon-& mandelkaka med kardemummagrädde  65 kr/pers 

Citronmarängpaj    45 kr/pers 

Cheesecake in a jaar    55 kr/pers 

 

Tårtor     12 bitar 

Prinsesstårta      395 kr 

Gräddtårta med säsongens bär   355 kr 

Hofsnäs chokladtårta    395 kr 

White lady     450 kr 

Hofsnäs Marängtårta    395 kr 

Choklad- och hallonmoussetårta   355 kr 

 glutenfri, laktosfri & utan vitt socker  

 

Övrigt 

Lokalproducerad nektar     35 kr/pers 

 Kaffe/te      20 kr/pers 

 3 sorters småkakor     40 kr/pers 

 Mjuk kaka      35 kr/pers 

  
 


