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Vår lilla Grillbuffé 249:- /min. 20personer 
chorizo (stark), citron och örtmarinerade kycklingspett, potatissallad ,bearnaisésås, 

bbq-sås, tomatsalsa med lime och basilika, blandsallad med babyspenat, stenugnsbakat 

bröd och smör. 

Vår stora Grillbuffé 349:- /min. 20personer 
entrecoté, citron och örtmarinerade kycklingspett, chorizo, potatissallad, grovskuren 

melonsallad med mozzarellaost och mynta, blandsallad med babyspenat, bearnaisésås, 

bbq-sås, stenugnsbakat bröd och smör.  

Pizzabuffé 149:- inkl dryck /min. 10personer. 
vedugnsbakade pizzor från Sörens.  

Hamburgare 149:- inkl dryck /min. 10personer. 
(högrev), 160 g, serveras med briochebröd , tomat, rödlök, romansallad, hamburger 

dressing, cheddarost, senap och ketchup.   

                            

Kebab 149:- inkl dryck /min. 10personer. 
(gyros) på murrikka, allt tillbehör från grönt till såser på en buffé.     

                          

Korv 99:- inkl dryck /min. 10personer. 
på murrikka, 3sorters korvar grillkorv, chorizo och bacon kan serveras både med bröd 

och potatissallad. 

Krämig pastasallad 149:- inkl dryck /min. 10personer. 
välj (varmrökt lax, kycklingfilé eller handskaladeräkor). Stenugnsbakat bröd och smör  

 Sörens fat  129:-/pers  

lufttorkad oxfilé, grana padano, italiensk salami, körsbärstomater, chevré, pinjenötter, 

fikonmarmelad, prosciutto crudo, chilimarinerade räkor, fruktsorter, nybakad ciabatta, 

pesto. 

Event meny
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