Buffet med noget til alle
Hos boncat kan du selv bygge din buffet med alle de ting som du bedst kan lide.
En god buffet er sammensat med tanke på helheden, med noget til alle. Du vælger
menuen, vi udvælger råvarerne og tilbereder maden. Har du spørgsmål inden
du bestiller, så ring på 44 847 847.
Eksempel på Buffet - Lidt af hvert

Kr. 215,00 pr. person inklusiv moms

LET
parmaskinke med rustik galiamelon vendt i krondild
rosa kalveinderlår med tuncreme “vitello tonnato boncat style”
SALAT
svampe i jomfruolie med rucola, bred persille & anstrøg af fennikel
hvedekernesalat med rødkindede æbler & friseskud i cidereddike
KØD/FISK
unghanebryst med stegte hvidløg, citronskiver & timian
KARTOFFEL
små nye bagte kartofler med 2 slags oliven & soltørret tomat
DRESSING
hvid dressing med 3 slags peber
OST/SØDT
tæt chokotrøffel med valnøddebrud, mynte & bær i bær
KOLDHÆVET BRØD & TAPENADE
BESTIL I VORES WEBSHOP – KLIK HER
Det er muligt at ændre i bestillingen i shoppen
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Buffet med helhed
Hos boncat kan du selv bygge din buffet med alle de ting som du bedst kan lide.
En god buffet er sammensat med tanke på helheden, med noget til alle. Du vælger
menuen, vi udvælger råvarerne og tilbereder maden. Har du spørgsmål inden
du bestiller, så ring på 44 847 847.
Eksempel på Buffet - Rigeligt

Kr. 265,00 pr. person inklusiv moms

LET
pergamentbagt laks med brændt citron & grønne asparges
langtidsstegt svinerulle i tynde skiver med urter “porchetta lazio”
SALAT
cous cous med grønne ærter i schweizisk mynte & lys balsamico
middelhavssalat med bagte peberfrugter & grillede artiskokker
KØD/FISK
medailloner af kalv med grovkornet sennep & rosmarinstilke
jerkymarineret svinebryst med syltede padronpeppers & lime
KARTOFFEL
rustikke kartofler i bådform med kapers & bredbladet persille
DRESSING
piment espelette creme med estragon
OST/SØDT
danske & sydeuropæiske oste med rødløgsmarmelade & sesamcrackers
bærtiramisu med ladyfingers, italiensk friskost & hakket chokolade
KOLDHÆVET BRØD & TAPENADE
BESTIL I VORES WEBSHOP – KLIK HER
Det er muligt at ændre i bestillingen i shoppen
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