
BUFFÈ FRÅN FLOTTSBRO VÄRDSHUS 
 
 

VÅRBUFFÈ 
 

Värdshusets Gazpachoshot med halstrad örtkrutong 
Prmörsallad med grillad sparris, parmesan & olivolja 

Rosastekt rostbiff med timjan och vitlök 
Kycklingspett med trädgårdens örter 
Kallrökt lax med hovmästarsås 

Poitatissallad på rostad potatis & citron 
Paj med Broccoli och ädelost 
Kronärtskocka i citronette 
Aioli med basilika 

Pepparrot - & libbsticka créme 
Surdegsbaguette 

 
265 /person 

 
SOMMARBUFFÈ 

 
Mango- och räkcocktail med lime & koriander 

Spett på ortmarinerad kycklingfilé 
Halloumi- och portabellospett 

Sallad med ugnsrostade rödbetor, blomkål & matvete 
Ramslöksmajonäs 
Lime & Chili yoghurt 

Västerbottenpaj med sommarkantareller 
Färskpotatis med vårlök, vattenkrasse & flingsalt 

Sallad på vattenmelon och mynta 
Råstekt sparris med parmesan 

Grillad Brieost med druvor och rostade hasselnötter 
Nybakad baguette m. vispat smör 

 
265 /person 

 
 
 
 



HÖSTBUFFÈ 
Krämig pumpasoppa med surdegskrutonger 

Rostade betor, blomkål, hackad rostad mandel, kaprisvinigrette 
Salla på kål, broccoli, morot, smulad fetaost m. citronette 

Nötfärsspett med spiskummin, chili & citron 
Ugnsbakad fisk med syrad fänkål, lime-aioli 
Paj med kantareller och västerbottenost 
Rostad kulpotatis m. babyspenat 
Mörkt bröd, spisbröd och smör 

 
255 /person 

 
VINTER/AFTERSKI BUFFÉ 
Hel serranoskinka på ställning 
Chorizo & kryddig salami 

Vitlöksbaguetter m. mozzarella 
Heta kycklingvingar m. tiger dipp 
Värdshusets Gulaschgryta m. gräddfil 

Vegetarisk paj 
Rucola, oliver & pinjenötter 

Utvalda ostar m. ugnsbakade fikon 
Choklad tryffel 

 
265 /person 

 
VÄRDSHUSETS GRILLBUFFÈ 

Helgrillad biffrad 
Grillad kyckling mrf trädgårdens örter 

Grillad färsk chorizo 
Gremoulata lax med nykokta blåmusslor 

Marinerad & grillad zucchini, paprika & vårlök 
Vattenmelonsallad m. mynta & fetaost 

Potatissallad på färskpotatis & säsongens primörer 
Avokado hummus, Estragon smör 

Pico di gallo, BBQ-sås 
Surdegsbaguetter m vispat smör & brie de meaux & färska fikon 

 
385 /person 



 
 
 
 

VEGETARISK BUFFÈ 
Marinerade Tzayspett 

Vegetariska biffar m. soltorkade tomater & mozzarella 
Bulgursallad m. vattenmelon, fetaost & mynta 

Vinbladsdolmar 
Pastasallad m. pesto, oliver, machesallad 

Quiche på sötpotatis & chevre, toppad med rostade pumpakärnor 
Marinerad & grillad zucchini, paprika & vårlök 

Ugnsbakad rotselleri, stekt ostronskivling & citronette 
Vit böncréme m. avokado 
Pico del gallo m. färsk ananas 

Vitlöksyoghurt 
Surdegsbaguetter m. vispat smör 

 
255 /person  

 
HAMBURGEBUFFÈ 
Husets högrevsburgare 

Bacon 
Smörstekt jalapeño 

Romansallat, tomat, lök, Syrad rödlök, rostad lök 
Cheddar, pepperjackost 

Gurksallad m. ättiksgurka, gul lök & Dijon 
Klassisk hamburgedressing, Tryffelmajonäs, chipotlemajonäs 

Klyftpotatis, briochebröd  
 

195 / person 
 
 
 
 
 
 
 



MINGELBUFFE 
Skagen på surdegsbaguette 
Chili-marinerat kycklingspett 
Peppar- och vitlöksstekt rostbiff 
Ceasarsallad m. grillad kyckling 

Parmainlindad sparris, toppad med flagad parmesan 
Vegetarisk paj 

Gazpachoshot m. örtkrutong 
Sallad på vattenmelon, mynta & fetaost 
Färskpotatis m. smör & flingsalt  

 
185 /person  

 
 

HUSETS OSTTALLRIK 
3 sorters utvalda ostar, serveras m. ugnsbakade fikon 

 
95 /person  

 
 

TILLVAL DESSERT 
Sommardröm 40 /person 

 
Säsongens Paj 35 /person 

 
Valhrona Chokladtårta m. lättvispad grädde & säsongens bär 40/ person 

 
Apfelstrudel m. vaniljglass 35/person 

 
Tiramisu 35 /person 

 
Jordgubbar m. lättvispad grädde 25 /person  


