BISTRO BERNA
Catering/ bufféer/ avhämtning
Bufféer
I alla alternativ ingår potatisgratäng eller potatissallad (välj mellan svensk eller
fransk variant), smör och surdegsbaguette.

Buffé 1, 139 kr
Örtkryddad svensk kotlettrad, chili- och jerkmarinerade kycklingklubbor.
Potatissallad eller potatisgratäng. Grönsallad, tomat och olivsallad samt
coleslaw. Färskoströra, aioli samt bröd och smör

Buffé 2, 169kr
Vitlöks- och persilja marinerad fläskfilé, svensk kycklingfilé med röd pesto.
Rostade rödbetor med honung och fetaost. Grönsallad, pastasallad med oliver
och tomater. Marinerade champinjoner, coleslaw, melon och brieost.
Potatissallad eller potatisgratäng. Aioli, färskoströra och tzatziki samt Bröd och
smör.

Buffe 3, 215kr
Soja- och limegrillad laxfilé, vitlöks- och persilja marinerad fläskfilé, svensk
kycklingfilé med röd pesto. Asiatisk nudelsallad, rostade rödbetor med honung
och fetaost. Grönsallad, pastasallad med oliver och tomater. Marinerade
champinjoner, coleslaw, melon och brieost. Potatissallad eller potatisgratäng.
Aioli, färskoströra och tzatziki samt Bröd och smör.

Festmenyer
1 rätt bröllop 225kr
2 rätt 325kr
3 rätters 395kr

Förrätter
Skummad hummersoppa med jordärtskocka och saffran, sotat kräftkräm med
Västerbottensticks
Toast Skagen på handskalade räkor, löjrom, lättsyrad lök, dillolja och citron
Grillad Crottin de chevré, rostade betor, pinjekärnor, färsk timjan och lagrad
balsamico

Huvudrätter
Saltad hjortytterfilé med timjan, potatisrulltårta med ugnsbakad vitlök. Brunioas
på rotselleri/ gulmorot. En brynt morots pure Rödvinsreduktion m stjärnanis.
Torskrygg öst med brynt smör. Mandelpotatis pure m örter och
Västerbottenost, gräddig vittvinsky m pepparot , krispiga rotfruktchips.
Örtmarinerad kalvytterfilé- röstikaka, portvin och grönpepparsky,
rödlöksmarmelad och sotad sparris

Desserter
Knäckig Äppelkaka m mandel. Syltat äpple, Vaniljglass, jordgubbssirap.
Chokladtryffelkaka med karamelliserade hasselnötter, kokosglass och
karamellsås
Citrontart med Italiensk maräng och halloncoulis

Med tillval av snittar 3st 90kr
Kräftmousse i krustad, m stenbitsrom, syrad rättika.
Basturökt skinka, pepparrot/ salladslök, på rågbröd m vatten krasse.
Sotad najadlaxrulle m grov senapskräm, samt skott.
Vegetariskt smördegssnitt, med gräddädel och svart sesam.

Vi skräddarsy din meny efter ditt tycke och smak! Boka gärna ett möte med oss
och ta låt oss inspirera dig!

Välkomna!

Bistro Berna
David och Ola med personal

