Välj själv om ni
vill ha maten
på engångsfat
eller porslinsfat

Bufféer för avhämtning

2018

Höstbuffén 185:- okt- nov

som ni får låna

Brysselkålsallad med kanderade frön

Fest eller annat evenemang på gång?
Låt oss fixa maten, så du kan njuta av
sällskapet

Sommarbuffén 185:-

juni-sept

tunna skivor med röd pesto
Gröna linser med Yesilovaost (som en krämigare

Färskpotatisallad med pepparrot, citron, kapris och

fetaost) paprika och örter

rädisa

Krämig potatisgratäng på vår ekologiska potatis

Marinerad rostbiff med basillika, soltorkad tomat,

Vårbuffén 185:- feb-maj

Ugnsbakad ekologisk lammstek från gården, i

balsamvinäger och rödlök

Eller
Potatissallad med dijon, citron, salt-

Skånsk kycklingfilé (från Tockafarmen eller Fridshill)

gurka och Bjärhus kallrökta fläsk

med ingefära, apelsin och chili samt nudelsallad med

Skånsk kycklingfilé (från Tockafarmen eller

Marinerade skånska eko-bönor från Fagraslätt

purjolök och jordnötter

Fridshill) med vår BBQ-glaze och picklad rödlök

Gårdens ekologiska fransyska, långsamt ugnsstekt,

Jordgubbs- och päronsallad med grönmögelost och

Säsongens sallad – kan tex innehålla betor i olika

med dragonsås

valnötter

färger, morot, äpple, grönkål eller rödkål

Bjärhus varmrökta lax med mormors vårliga sås

Tomatsallad (på härliga tomater från Bjärhus eller Sån-

Husets bröd och marinerat smör

Rödkålssallad med apelsin, aprikos och äpple

nagården) med yoghurtbollar från Nablus i Malmö

Krämig potatisgratäng på vår ekologiska potatis

Säsongens sallad – kan tex innehålla rädisa, kålrabbi,

Eller
Pastasallad med persiljepesto
(ramslökspesto när det finns) cocktailtomater, pinjenötter och parmesan
Säsongens sallad – kan tex innehålla
sparris, rotfrukter, ramslök eller
kirskål
Husets bröd och marinerat smör

Stora vårbuffén 245:Som ovan, med tillägg av
Quinoasallad med betor och rostade kikärtor
Bjärhus egna kallrökta lammrulle o Bjärhussalami
Ostbricka med 3 sorters ost, samt färsk frukt

färsk lök, sockerärt eller delikatessgurka
Husets bröd och marinerat smör

Stora sommarbuffén 245:Som ovan, med tillägg av
Tomatpaj med timjan (ljummen eller kall)

Stora höstbuffén 245:Som ovan, med tillägg av
Rödbetshommus
Bjärhus egna varmrökts ox med
krämig rotsellerisallad
Ostbricka med 3 sorters ost, samt färsk frukt

Bjärhus egna Lammring och Spickeskinka
Ostbricka med 3 sorters ost, samt färsk
frukt

Samtliga priser gäller per kuvert, inkl moms.
Minimum beställing 10 kuvert
Med reservation för små förändringar, beroende på
säsong och tillgång på råvaror

Bjärhus 7738
Telefon: 0435-102 95
Mobil: 070-712 27 58
E-post: info@bjarhusgardsbutik.se

