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Björkhagas Bästa 
 

Varmrökt lax med ängsyradressning 
Örtbakad svensk kycklingfilé med persilja- och vitlökskräm 

Mixad grönsallad med färska skott och groddar från Edelmans 
trädgårdar 

Trädgårdssallad (potatis, grönsaker, vinägrett) 
Säsongens frukt  

Brieost och hemlagad marmelad 
Focaccia och vispat smör 

 
325: - per person 

Går endast att förbeställas och är för minst 10 personer 
 

 
 

Tillbehör till buffé: 

Två sorters ost (blåmögel och färskost), vindruvor och kex 49: - p.p 

Dill- och smörslungad delikatesspotatis 35: - p.p 

Potatisgratäng 45: - p.p 

Pastasallad 35: - p.p 

Spenat- och mozzarellalasagne 45: - p.p 

Grekisk sallad med oliver och fetaost 35: - p.p 

Tomat- och mozzarellasallad 35: - p.p 

Citrusmarinerade skaldjur med avokado, mango, chili, vitlök, lime 

och färsk koriander 65: - p.p  
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Björkhagas lyxiga buffé 
 

Varmrökt lax med ängsyradressning 
Örtbakad svensk kycklingfilé med persilja- och vitlökskräm 

Helgrillad fläskytterfilé (varm) 
Krämig potatisgratäng 

Delimix på oliver, chilidrops, garnityrkapris och kronärtskocka 
Mixad grönsallad med färska skott och groddar från  

Edelmans trädgårdar 
Trädgårdssallad (potatis, grönsaker, vinägrett) 

Säsongens frukt  
Brieost och hemlagad marmelad 

Focaccia och vispat smör 
 

395: - per person 
Går endast att förbeställas och är för minst 15 personer 

 
 

Tillbehör till buffé: 

Två sorters ost (blåmögel och färskost), vindruvor och kex 49: - p.p 

Dill- och smörslungad delikatesspotatis 35: - p.p 

Potatisgratäng 45: - p.p 

Pastasallad 35: - p.p 

Spenat- och mozzarellalasagne 45: - p.p 

Grekisk sallad med oliver och fetaost 35: - p.p 

Tomat- och mozzarellasallad 35: - p.p 

Citrusmarinerade skaldjur med avokado, mango, chili, vitlök, lime 

och färsk koriander 65: - p.p  
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Grillbuffé 

 
Hickoryglaserad fläskytterfilé 

Mango- och chilimarinerad kycklingfilé 
 Grillad haloumi 
Potatisgratäng 

Trädgårdssallad (potatis, grönsaker, vingrett) 
Mixad grönsallad med färska skott och groddar från  

Edelmans trädgårdar 
Melon- och fetaostsallad 

Tzatziki 
 Ananassalsa 

 Oliver 
Björkhagas chilibearnaisesås 

Brieost och hemlagad marmelad  
Foccacia och vispat smör 

 
395: - per person 

Går endast att förbeställas och är för minst 15 personer 
 

Tillbehör till buffé: 

Två sorters ost (blåmögel och färskost), vindruvor och kex 49: - p.p 

Dill- och smörslungad delikatesspotatis 35: - p.p 

Potatisgratäng 45: - p.p 

Pastasallad 35: - p.p 

Spenat- och mozzarellalasagne 45: - p.p 

Grekisk sallad med oliver och fetaost 35: - p.p 

Tomat- och mozzarellasallad 35: - p.p 

Citrusmarinerade skaldjur med avokado, mango, chili, vitlök, lime 

och färsk koriander 65: - p.p  


