
 
 

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 

MIDDAGSBUFFÉER 
Minimum 50 gäster 

Buffé 1 (vegetarisk)  295 kr 
Fyra skånska gryn, rostad svamp, dillvinägrett 
Inlagda mormorsgrönsaker 
Rotsellericarpaccio, syltlök, parmesan, balsamicovinäger, rödbetsgroddar 
Spenat- & prästostpaj 
Rostad kålsallad, äpple 
Gul ärthummus 
Focaccia, smör, olivolja & örtfärskost 

Varmt; Bön- & kålrotsbiff, lingon, pressgurka  

Dessert; Vit choklad- & yoghurtcrème, svarta vinbär 

Buffé 2  365 kr 
”Tabbouleh”; couscous, tomat, persilja, citron 
Rostad blomkål, picklad chili, soja, sesamfrön 
Kumminbakad morot & fänkål 
”Ceviche”; räkor, mango, chili, avokado, koriander 
Grillad pak choi 
Yuzumajonnäs 
Papadums & kobezbröd 

Varmt; Grillad lax, kimchi, ponzu  

Dessert; Kokossmouse, kryddrostad ananas 

Buffé 3  355 kr  
Risoni, ruccola, parmesan, basilika, tomat 
Rostad rödbeta, honung, citron 
Grillade lökar, dragon 
Romansallad, kronärtskocka, rädisor, kaprisvinägrett 
Charkuterier 
Tomat- & basilikasalsa 
Focaccia, smör, olivolja & örtfärskost 

Varmt; Marinerad fläskfilé, salviacrème, bönor  

Dessert; Tiramisu 
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MIDDAGSMENYER 
Minimum 20 gäster 

2 rätter med minidessert - 355 kr 
Frøyalax, brynt smör, sojatapioka, senapsgurka, picklad jalapeno, friterat 
rispapper 
Majskyckling, lökring, bakade steklökar, kålrotscrème, smörad kycklingsky 
Chokladcrème, körsbär, maräng 
 
Meny 1 |3 rätter (vegetarisk) - 305 kr  
Rödbetspannacotta, picklad gulbeta, prästostcrème, rödbetsskott 
Jordärtskocksterrin, bönor- & puylinser, dijonsky, friterad svartrot, gravad svartkål 
Päron, chokladpastej, friterad munk, gräddfilssorbet, karamellcrème 
 
Meny 2|3 rätter - 395 kr  
Oxcarpaccio, champinjoncrème, picklad shiitake, pumpafrö, svensk gårdsost 
Rimmad kummel, bakad rotselleri, rotselleripuré, skaldjurssås, friterat bovete 
Passionsmousse, cocossorbet, sesambrownie, mango- & ananassalsa, sesamcrisp 
 
Meny 3|3 rätter - 410 kr 
Havskräfta, svart vitlökscrème, skaldjursterrin, torkad tomat, sikrom, örtsallad 
Rosastekt hjort, rostad kål, svartvinbärssky, potatis- & jordärtskockspuré, friterad 
lök 
Punchbavaroise, lingon- & långpepparglass, biskvi, kanderade mandlar, rårörda 
lingon 

Kvällsmeny | förrätt 125 kr | huvudrätt 250 kr| dessert 80 kr 
Frøyalax, brynt smör, sojatapioka, senapsgurka, picklad jalapeno, friterat 
rispapper  
Rödbetspannacotta, picklad gulbeta, prästostcrème, rödbetsskott  
Oxcarpaccio, champinjoncrème, picklad shiitake, pumpafrö, svensk gårdsost 
Havskräfta, svart vitlökscrème, skaldjursterrin, torkad tomat, sikrom, örtsallad 
 
 
Majskyckling, lökring, bakade steklökar, kålrotscrème, smörad kycklingsky  
Jordärtskocksterrin, bönor- & puylinser, dijonsky, friterad svartrot, gravad svartkål  
Rimmad kummel, bakad rotselleri, rotselleripuré, skaldjurssås, friterat bovete 
Rosastekt hjort, rostad kål, svartvinbärssky, potatis- & jordärtskockspuré, friterad 
lök  
 
Päron, chokladpastej, friterad munk, gräddfilssorbet, karamellcrème  
Passionsmousse, cocossorbet, sesambrownie, mango- & ananassalsa, sesamcrisp  
Punchbavaroise, lingon- & långpepparglass, biskvi, kanderade mandlar, rårörda 
lingon  
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