
 

MIDDAGSBUFFÉER 
Minimum 50 gäster 

Buffé 1 (vegetarisk) 295 kr 
Matvete, rostad svamp, spenat, dillvinägrett 
Syrad spetskålsallad, kummin 
Bönsallad, körvel 
Bakade lökar 
Västerbottenostpaj 
Kikärtsröra 
Focaccia, smör, olivolja & örtfärskost 

Varmt; Kryddbakad rotselleri, picklad fänkål, citronemulsion  

Dessert; Vit choklad- & yoghurtcrème, svarta vinbär 

Buffé 2 365 kr 
Sötpotatissallad, svarta bönor & chimichurridressing 
”Cobb salad”; grönsallad, avokado, ägg, bacon, ädelost 
Grillad tonfisk, ananassalsa 
”Waldorf sallad”; rotselleri, äpple, citronmajonnäs, valnötter 
Grillad majs, rostat vitlökssmör 
Green onion dressing 
Corn bread & majschips 

Varmt; Långbakad oxbringa, bourbonsky  

Dessert; Citronmarängpaj 

Buffé 3 355 kr  
Potatissallad, senap, lök, paprika, sockerärtor, rädisa 
Blomkål, citron, bladsallad 
Chilipicklad gurka, senapsfrön 
Lättgravad lax, limemajonnäs, syltad shiitake 
Grillad zucchini, 
Grön ärtcrème 
Focaccia, smör, olivolja & örtfärskost 

Varmt; Marinerad fläskfilé, svampsky, bönor  

Dessert; Hallonmousse, citronkräm, rostad choklad 

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället.  

Med reservation för ändring av råvaror och priser.  

Chalmers Konferens & Restauranger  

bokninglindholmen@chalmerskonferens.se  

www.chalmerskonferens.se   

031-772 39 50 

mailto:bokninglindholmen@chalmerskonferens.se
http://www.chalmerskonferens.se/


 

MIDDAGSMENYER 
Minimum 20 gäster 

2 rätter med minidessert 355 kr 
Sotad tonfisk, pepparrotsemulsion, punzu, sesam, råmarinerad zucchini, körvel 
Ört- & citronfylld fläskkarré, inkokt rotselleri, vinägersky, ramslök, frökrisp 
Chokladpastej, halloncurd, lakritsmaräng 

Meny 1 |3 rätter (vegetarisk) 305 kr 
Rödbetspannacotta, picklad gulbeta, prästostcrème, rödbetsskott 
Helbakad blomkål, blomkålscrème, brynt hasselnötssmör, steklökar, friterad potatis, 
mangold 
Svartvinbärssorbet, mandelbiskvi, rostad mandel, vit choklad- & gräddfilscrème 

Meny 2|3 rätter 395 kr  
Movitzkyckling, gräslöksemulsion, sotad vårlök, grön sparris, örtig kycklingbuljong, 
tryffel 
Citronrimmad kungsflundra, säsongens grönsaker, musselsås, bakad persiljerot, alger 
Chokladterrin, hallonmaräng, salt karamellglass 

Meny 3|3 rätter 410 kr 
Halstrad pilgrimsmussla, rostad blomkålscrème, råstekt blomkål, picklad majrova 
Grillad gödkalvsentrecôte, bönsallad, chimichurri, rostad potatisterrin, rödvinssky 
Flädermousse, jordgubbsglass, rabarber, rostad sockerkaka 

Kvällsmeny | förrätt 125 kr | huvudrätt 250 kr| dessert 80 kr 

Sotad tonfisk, pepparrotsemulsion, punzu, sesam, råmarinerad zucchini, körvel 
Rödbetspannacotta, picklad gulbeta, prästostcrème, rödbetsskott 
Movitz kyckling, gräslöksemulsion, sotad vårlök, grön sparris, örtig kycklingbuljong, 
tryffel 
Halstrad pilgrimsmussla, rostad blomkålscrème, råstekt blomkål, picklad majrova 

Ört- & citronfylld fläskkarré, inkokt rotselleri, vinägersky, ramslök, frökrisp 
Helbakad blomkål, blomkålscrème, brynt hasselnötssmör, steklökar, friterad potatis, 
mangold 
Citronrimmad kungsflundra, säsongens grönsaker, musselsås, bakad persiljerot, alger 
Grillad gödkalvsentrecôte, bönsallad, chimichurri, rostad potatisterrin, rödvinssky 

Svartvinbärssorbet, mandelbiskvi, rostad mandel, vit choklad- & gräddfilscrème 
Chokladterrin, hallonmaräng, salt karamellglass 
Flädermousse, jordgubbsglass, rabarber, rostad sockerkaka 

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid faktureringstillfället.  

Med reservation för ändring av råvaror och priser.  

Chalmers Konferens & Restauranger  

bokninglindholmen@chalmerskonferens.se  

www.chalmerskonferens.se   

031-772 39 50 
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http://www.chalmerskonferens.se/

