
Smått & Gott!  min 6 pers per sort

Gourmettallrik med 4 olika sorters kallskuret och potatissallad, oliver, 
sås, oststavar, melon och jordgubbar portionstallrik 169:-/port

Caesarsallad med bacon och parmesan 99:-/port

Lyxig Räksallad på handskalade räkor, blandad sallad, 
ägg och parmesanaioli  119:-/port

Wraps med kyckling, mango&currydressing, sallad, bulgur,
melon o gurka. 99:-/st

Wraps med salami, brie, tomat, bulgur, pesto och sallad. 99:-/st

Bjärebrioche med pulled chicken från Bjärefågel, currysås, sallad, 
picklad lök och gurka 75:-/st

Mingeltallrik 199:-/pers min 4 pers 

Ett urval av våra delikatesser med bland annat lufttorkad skinka, 
salami, bakad västerbotten, oliver, inläggningar, ost mm!

Lilla tapasbrickan 160:-/st

Perfekt som förplock för 2 personer salami, ostar, prosciutto och 
inläggningar.

nytt förbättrat förslag enligt
önskemål

samma förslag som ovan men 
med riktigt + M&L 

Cateringmeny

Ring för beställning, gärna några dagar innan. 
Bjärehalvöns chark och delikatess 0431-71999

Stenhusvägen 7, 269 36 Båstad

Exotisk bricka  199:-/person (min 10 pers)
Välj 3 sorters kallskuret
*Rostbiff  *Späckad skinka  *Spickeskinka
*Plommonspäckat griljerat fläsk  *Varmröktkycklingfilé 
*Varmrökt fläskfilé  *Prosciutto  *Kokt griljerad skinka

Potatissallad eller Potatisgratäng, Hjortronsås, Brieost
Snyggt upplagt och dekorerat med exotiska frukter!

Kallskuret och potatissallad
Vackert upplagt och dekorerat, minst 4 pers
En sorts kallskuret 135:-/pers
Två sorters kallskuret 145:-/pers
Tre sorters kallskuret 155:-/pers

Välj mellan
*Rostbiff  *Spickeskinka *Varmrökt kycklingfilé
*Plommonspäckat griljerat fläsk
*Varmrökt fläskfilé  *Prosciutto
*Späckad skinka *Kokt griljerad skinka
*Grillade kycklingben från Bjärefågel

Dubbelmarinerad rostbiff
Ljuvlig rostbiff marinerad med vitlök och örter dekoreras 
med körsbärstomater och persilja inkl  potatissallad 159:-/person

nytt förbättrat förslag enligt
önskemål

samma förslag som ovan men 
med riktigt + M&L 

All vår mat är gjord på svenskt 
kött, färsk svensk mjölk och 
grädde.



Smörgåstårtor
Original 
Räkröra på handskalade räkor, 
skinksallad & sallad på rökt 
oxkött. 
Vackert dekorerad 
med handskalade 
räkor, frukt och grönt. 
  8-12 bitar       900:- 
12-16 bitar   1250:- 
16-20 bitar  1450:-
Endast skaldjurstårta   
              +300:-

Italiensk buffé   329:-/pers  * (min 20 pers)

*2 sorters salami
*Prosciutto
*Bresaola med parmesan, olivolja, ruccola, 
 citron, pinjenötter och svartpeppar
*Pestomarinerad kycklingfilé
*Vegetariska pajbitar
*Krämig sommarsallad med pasta 
*2 sorters ost
*Melonsallad
*Tomat & Mozzarellasallad
*Örtsås
*Calbisås
*Inläggningar

Varma menyer    * Minst 8 pers

* Oxfiletournedos i madeirasås med potatisgratäng och krispig 
sallad. 369:-/pers

*Oxfilé späckad med Primadonnaost, soltorkade tomater och vitlök, 
Underbar madeirasås, potatisgratäng och grönsallad. 369:-/ pers

*Vitlöksmarinerad helstekt lammytterfilé i sherry och rosmarinsås, 
potatisgratäng och grönsallad. 369:-/pers

* Kyckling med timjan och Vermouthsås samt
potatisgratäng och grönsallad. 289:-/pers

* Fläskfilé alá Marie med apelsin och portvinsås,
gratäng och grönsallad. 249:-/pers

*Nattbakat BBQ-högrev, ljuvligt mört högrev som grillats under 
natten i vår goda kryddblandning. Potatisgratäng Coleslaw 
BBQ-sauce  235:-/per person

Skånsk äggakaga med fläsk och våra rårörda lingon 
140:-/ per person *Min 4 port

After Work buffé 289:-/pers min 10 pers
Grillade drumsticks från Bjärefågel
Nötfärsspett med paprika och ingefära
Heberleins grillade chili/aprikosfläsk
Sallad på rödbetor och fårost
Blandad sallad med granatäpple
Ruccolasås med fetaost
Potatisgratäng

Vår goda grillbuffé  285:-/ pers  (min 15 pers)
I vår goda grillbuffé ingår följande: 
- Grillade kampen - Kycklingklubbor - Grillat kanelfläsk i kuber 
-Coleslaw - Krämig romansallad - Lök & tomatsallad 
- BBQ-sauce - Örtsås

Förrätter  min 6 pers

*Skagenröra på skånskt rågbröd, dekorerat med rom, dill och 
citron 130:-/pers
*Bresaola tunnt skivad, dekorerad med parmesan, olivolja, ruccola, 
citron och svartpeppar 125:-/pers
*Västerbottensostpaj toppad med creme fraiche, rödlök och spick-
eskinka 120:-/pers
*Heberleins goda grönpepparpastej på vårt hemlagade bröd, deko-
reras med stekt bacon, persilja och cumberlandsås   99:-/pers

Ring för beställning, gärna några dagar innan.    
Bjärehalvöns chark och delikatess 0431-71999

Sommar bufféer (min 10 pers) 
Meny 1. 175:-/person
Bjärefågels kycklingklubbor med sweetchilicreme fraiche, spickes-
kinka, melonsallad med fetaost och chili, vegetariska
pajbitar och örtsås.

Meny 2. 145:-/person
Grillade kamben, kycklingklubbor från bjärefågel, coleslaw, krämig 
romansallad med bacon, parmesan och rödlök.

Varmrökt lax * Min 4 port
Örtsås Grönsallad 239:- 

Inbakad varmrökt lax 
Inbakad med ägg, ansjovis och lök Örtsås Grönsallad  269:- 

Stora festbuffén 299:-/pers (min 20 pers)

Spickeskinka med fikon och rostade pinjenötter
*Fänkålssalami med råmarinerad fänkål och parmesandressing
*Tomat och basilikaskinka med ruccola
*Heberleinare
*Krämig potatissallad med kapris, purjolök och dijon
*Vegetariska pajbitar
*Sallad på vattenmelon och fetaost
*Tomat och löksallad
*Brieost och marmelad
*Örtsås

Hjärtformadsmörgåstårta
365:-st

Med räkröra på
 handskalade räkor, 
räcker till ca 3 pers

LyxLandgångar 159:-/st

Med bla. räkor, ägg, rostbiff, skinka, fläsk, rökt oxkött, 
salami, pastej, brie osv.


