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Cateringbufféer

Hos oss på GLG kan du välja bland våra stora härliga
bufféer, allt från våra klassiska bufféer till lite trendigare
varianter. Har du egna önskemål, inga problem, vi fixar allt
med det lilla extra! Vill du runda av med kaffe och dessert
så fixar vi givetvis det och du kan även hyra porslin och
personal hos oss!
Minimum 20 personer vid beställning och utkörning,
beställes 5 arbetsdagar före leverans. Vi levererar utan
kostnad inom Karlstad, Grums samt Skoghalls tätort.
Har du frågor eller funderingar hör gärna av dig!

Porslin

Heltallrik, kniv och gaffel		
15:Halvtallrik			 5:Bestick				 5:Ölglas				 5:Vinglas				
5:Seltersglas			 5:Champagneglas			 5:Vinkaraff , från			
15:Kaffekopp/mugg och sked		
10:Mjölkkanna och sockerskål		
15:-

Restauranger

Vi driver 2 lunchrestauranger med Catering i
Karlstad med omnejd:
GLG Lysåsen - Stora Enso, Skoghall
GLG 1:an - Örsholmens industriområde,
Karlstad
På båda restaurangerna erbjuder vi även
frukost mellan:
08:00-10:00 (1:an)
08:30-10:00 (Lysåsen)

Priser

Med reservation för prisrevidering och utbud. På gluten,
laktosfritt och övriga allergener tillkommer ett pristillägg.
Priserna gäller fr o m 2022-06-07.

Svensk buffé, varm
Timjansbakad fläskfilé
Rödvins- eller pepparsås
Potatisgratäng
Säsongens salladsmix
Smör och bröd
Pris: 199:-/pers inkl moms

Svensk buffé, kall

Dubbelmarinerad fläskfilé med örtolja och timjan
Potatissallad på vinegrette eller majonnäs
Vår goda örtcreme
Säsongens salladsmix
Smör och bröd
Pris: 199:-/pers inkl moms

Klassisk buffé

Varmrökt laxfilé
Dubbelmarinerad fläskfilé med örtolja och timjan
Chili- och mangobakad kycklingfilé
Potatis- eller rotfruktsgratäng*
Melonsallad
Örtcreme
Säsongens salladsmix
Smör och bröd
Pris: 335:-/pers inkl moms
* serveras varm
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Over Sea buffé

Chiliglazed fläskfilé*
Bbq-marinerade kycklingspett*
Cajummarinerad laxfilé
Kryddig potatisgratäng*
Ceasarsallad med krutonger
Kryddsmör
Aioli
BBQ-sås
Melonsallad med mynta och rom
Pris: 335:-/pers inkl moms
* serveras varm
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Italiensk buffé

Fläskfilé bakad med soltorkade tomat och vitlök
Pestomarinerad kycklingfilé
Italienska charkuterier, ingår 2 sorter (fråga efter utbud)
Italiensk potatisgratäng med soltorkade tomater och oliver* eller
pastasallad med fetaost och soltorkade tomater
Tomat- och mozzarellasallad med ruccola
Marinerade champinjoner
Olivmix
2 sorters Italienska ostar
Säsongens salladsmix
Ciabatta med tapenade
Pris: 345:-/pers inkl moms
* serveras varm

Kallskuren buffé

Mingelbuffé

Vinmarinerad rostbiff
Sweetchilimarinerad kycklingfilé
Rökt gästabudsskinka
Timjansmarinerad quornfilé (vegetarisk)
Välj 3 av ovanstående alternativ
Potatissallad på vinegrette alt majonnäs eller
pastasallad på
Örtcreme eller aioli
Säsongens salladsmix
Smör och bröd

Tunnbrödsrulle med kallrökt lax
Skaldjurssnitt på kavringsbotten
Västerbottenpaj toppad med lufttorkad skinka
Marinerade kycklingspett
Örtcreme
Olivmix
Snacks (2 sorter)
Pris: 225:-/pers inkl moms

Pris: 195:-/pers inkl moms

2 ostar (brie och ädel) med kex
Pris: 55:-/pers inkl moms

Pajbuffé

Köttfärspaj*
Skaldjurspaj*
Lax- och spenatpaj*
Ost- och skinkpaj*
Västerbottenpaj (vegetarisk)*
Medelhavspaj (vegetarisk)*
Välj 3 av ovanstående alternativ
Bönsallad
Örtcreme eller aioli
Säsongens salladsmix
Smör och bröd
Pris: 195:-/pers inkl moms
* serveras varm

Bruksg 44, 663 30 SKOGHALL Tel 010-465 45 83 Mobil 070-350 08 60
e-mail epost@glg.se www.glg.se

Ostfat

Förrätt

Räkbakelse
Pris: 89:-/pers inkl moms
Svampsoppa
Pris: 89:-/pers inkl moms
Laxtårta på kavringbotten
Pris: 89:-/pers inkl moms

Dessert

Panacotta dekorerad med säsongens frukt och bär
Pris: 79:-/pers inkl moms
Vit chokladcheesecake med likörgrädde
Pris: 79:-/pers inkl moms
Fransk chokladtårta med gräddde
Pris: 75:-/pers inkl moms
Kaffe eller the
Pris: 20:-/pers inkl moms
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