
Restaurang Lugna Gatan Buffé Catering 
 

Delitallrikar 
Beställes två dagar innan minimum 10p 

 

Asiatisk Delitallrik 165 kr 

Delitallrik med grillat kycklingspett smaksatt med färska örter och cashewnötter, lax med ingefära, 

chili och limeblad, Teriyakimarinerad strimlad biff med sesamfrön, nudelsallad med thaigrönt, mango 

och grönsaker. Sweet chilisås 

 

Italiensk Delitallrik 155 kr 

Delitallrik med parmaskinka och melon, italiensk salami, basilikamarinerad biff, mozzarella o tomat 

med olivolja, Pastasallad med ruccola, soltorkad tomat och hyvlad parmesanost 

 

Kallskuren Tallrik 135 kr 

3 sorters kallskuret kött med klassisk potatissallad samt grönsallad, smör o bröd 

 

 

Bufféer 

 

Partyfat - serveras på snygg träbräda 154 kr (175 kr) 

Partyfat med svenska smaker - Rostbiff, kalkon, skinka, potatissallad, pickles och frukt 

Partyfat med medelhavssmaker - Parmaskinka, salami, mortadella, mozzarella, oliver, marinerade 

kronärtskockor, grissinipinnar 

Partyfat med ost och kex - 3 sorters ostar med kex, marmelad, vindruvor och päron 

 
Smaker från Asien 187,51 kr (210 kr) 

Grillat kycklingspett med örter och cashewnötter 
Teriyakimarinerad strimlad biff med sesamfrön 
Tikka Masala lax 
Tandoorikyckling 
Nudelsallad med thaigrönt och mango 
Gult basmatiris 
Mango chutney och Sweet chilisås 
Naanbröd med raita 

 
 

 

 



Med smak av världen 202,40 kr (230 kr) 

Nudelsallad med räkor o kräftstjärtar samt avokado med smak av citrus och koriander 
Kycklingfilé teriyakisås med sötstark sås och rostade sesamfrön 
Pepparstekt kotlettrad med chipotlesås 
Krämig pastagratäng med parmesanost och spenat 
Pfefferoni 
Två sorters oliver 
Fetaostsallad 
Lantbröd med örtsmör 

 
Buffé Söderhavet 202,40 kr (230 kr) 

Helstekt fläskytterfilé ”Cajun” med het mangoyoghurt 
Kycklingfilé ”Jerk” med rostad vitlökssås 
Sötpotatissallad med rödlök och spenat 
Sallad med heta räkor 
Rostade grönsaker 
Exotisk frukt-ananas, papaya och apelsin 
Baguette och örtsmör 
 

Medelhavsinspirerad buffé 202,40 kr (230 kr) 
 
Chilistekt kycklingfilé serveras med Siraccha majonnäs 
Marinerad fläskytterfilé med kapris, vitlök och persilja 
Ugnsbakad lax med fänkål, citron och dill 
Potatis- och äppelsallad med purjolök, crème fraiche och svartpeppar 
Caprese - tomat, mozzarella och basilika 
Ugnsbakade rödbetor med fetaost toppat med pumpakärnor 
Caesarsallad, romansallad, bacon, krutonger, parmesan och dressing 
Surdegsbakad baguette med tapenade och hummus 
Brie med vindruvor 

 
Svenska klassiker 202,40 kr (230 kr) 
 
Matjessill med gräslök och gräddfil 
Gubbröra 
Rökt lax med pepparotscréme 
Gravad lax med hovmästarsås 
Rostbiff med pickles och rostad lök 
Toast Skagen 
Västerbottenpaj 
Mixad sommarsallad med citrusdressing 
Potatissallad med senapsvinegrette 
Smör och bröd (Mjukt och knäckebröd) 

 
 

 



Italiensk buffé 202,40 kr (230 kr) 
 
Två sorters oliver 
Champinjon- och kronärtskockssallad 
Italiensk Mortadella 
Två sorters Salami 
Prosciutto med melon 
Tomat- och mozzarellasallad 
Basilikamarinerad biff 
Pastasallad med soltorkad tomat och ruccola toppad med hyvlad parmesanost 
Gorgonzolaost med tillbehör 
Gratäng på bladspenat och potatis kryddad med vitlök 
Grissinipinnar, italienskt bröd och olivolja 

 

Bufféer beställes minst 5 dagar innan, minimum 10p 

 

Välkomna med er beställning!  

Restaurang Lugna Gatan | Lugnagatan byggnad 344 Finnslätten | 721 36 Västerås 

lugnagatan@foodandco.se | www.foodandco.se/lugnagatan 


