
 

EXOTISK PLANKA 

Grillade kycklingklubbor, rostbiff, kalkon eller skinka, minst 8 sorters frukter, två sorters dessertost, 

potatissallad, bröd. Älskad klassiker!  
            119 kr/pers 

ITALIENSK BUFFÉ 

Salami, Serranoaskinka, baconlindad pestofylld kycklingfilé, mozzarella/tomatsallad med basi-

lika, minipaj med soltorkade tomater och fetaost, potatissallad eller potatisgratäng, rucolasås, 

grönsallad, stenugsbakad italiensk baguette. 
       169 kr/pers 

KYCKLINGFAT 

Baconlindad pestofylld kycklingfilé, pastasallad med ädelost och bacon, minitartlette med 

kycklingröra, minipaj med västerbottenost och oliv, honungsmelon i klyftor, potatissallad eller 

potatisgratäng, senaprcreme, blandad grönsallad, stenugnsbakat surdegsbröd. 
       159 kr/pers 

KALASBUFFÉ 

Krustad med lax, gräslökscreme och sparris, vitlök- och persiljemarinerad fläskfilé, Bbq-

marinerad kycklingfilé serveras med rostad majscreme, ugnsrostad sötpotatissallad med  

broccoli, rödlök och oliver, serveras med vitlöksdressing, sommarsallad med cocktailtomater 

och honungsmelon, surdegsbaguette eller annat valfritt bröd.  

        169kr/pers 

 

Minsta antal för bufféer är 6 pers. Priser inkl. moms. 

 

 
FINGERFOOD 

 Minipaj med soltorkad tomat och salladsost     23  kr 

 Minipaj med broccoli och ädelost                  23 kr 

 Minipaj med västerbottenost och oliv                              23 kr 

 Baconlindad kyckling med pesto                              25 kr 

 Tartlette med kycklingröra                                          23 kr 

 Tartlette med chèvre, honung och valnöt                 25 kr 

  

Minsta antal 6 st/sort. Priser inkl. moms. 

 

 

SNITTAR 

 Skinka och brie                                                                     25 kr 

 Rostbiff curryremoulad                  25 kr 

 Räkor och ägg        30 kr 

 Rökt lax och sparris       30 kr 

 Två sorters ost (Västgöta Kloster och brie)    25 kr 

 Serranoskinka, mozzarella, tomat, basilika               25 kr 

 

 

 

ALLT BRÖD ÄR NÄRBAKAT I VÅRT EGET BAGERI,  

ANNIE JOHANSSONS HEMBAGERI I JÖNKÖPING. 
 

 

MINIWRAPS 

 Lax, pepparrotscreme, gurka, sallad                                  29 kr 

 Räkor, dillmajonnäs, ägg, sallad                                           29 kr 

 Rostbiff, curryremoulad, rödlök, sallad                               25kr 

 Kyckling, bacon, mangoraja, paprika, sallad                  25 kr 

 Pulled pork, vitlöksdressing, picklad lök        25 kr 

 Basturökt skinka, brieost, soltorkad tomat, sallad               25 kr      

 Ädelostcreme, bacon, päron och valnötter                      25 kr 

 

NYHET! WRAPSTRIO 

 Tre valfria miniwraps enl. ovanstående meny        75kr 

        (hela beställningen måste innehålla samma valda wraps) 

         + 5:-/st om räkor och/eller laxwrap ingår 

 

LANDGÅNGAR 

 Traditionell (räkor/ägg, köttbullar, skinka, brie, salami)      89 kr 

 Lyx , som ovan plus rökt lax        95 kr 

 

CROISSANTER 

Smörbakade, frasiga… 

 Lax och pepparrot        79:- 

 Skagenröra och räkor        79:- 

 Lufttorkad skinka, mozzarella, tomat och rödlök    69:- 

SMÖRREBRÖD 

 Klassisk räksmörgås med ägg och majonnäs      80kr 

 Rökt lax med pepparrotscreme        95 kr 

 Rostbiff med remoulad och syrad lök                              69 kr 

 Serranoskinka med mozzarella, tomat och pesto- 

        majonnäs  på surdegsbröd        69 kr 

 Köttbullar med rödbetssallad        59 kr 

 Salami, brieost och rödlök        59 kr 

 Mozzarella, tomat oliv & rödlök på surdegsbröd     59:-       

 Tre ostar; brie, bavaria blue och västerbotten, 

        päronskiva, paprika         59 kr 
 

Välj mörkt eller ljust formbröd.  

 

 

 

       Vi kan mackor  

       - du kommer att bli nöjd! 



SURDEGSFRALLOR, LJUS ELLER MÖRK (rejäla mackor för hungriga) 

   Saftig kycklingfilé, bacon, avokado, tomat, sallad, senapskräm                  69:- 

   Basilikamarinerad salladsost (fetatyp), serranoskinka, salami, tomat, oliv           69:- 

   Stekt ägg, bacon, skinka, ost, tomat, sallad                                                         69:- 

   Handskalade räkor, ägg, avokado, örtmajonnäs                                                  85:- 

 

VARMA SMÅ CROSTINI  (som vi förbereder och du grillar själv) 

 Tomat– och löksallad, oliv, ost           20:- 

 Parmaskinka, mozzarella, basilika           25:- 

 Chèvre, honung, valnöt            25:- 

 Vitlökssmör och kall röra (räk- eller kyckling) som du lägger på själv när 

             brödet är gratinerat                                                                                                 25:- 

Min. 4 st/sort . 

 

MINIHAMBURGARE  

Perfekta för  buffébordet 

 Kycklingröra              20:- 

 Skagenröra              25:- 

 Pulled Pork och vitlöksdressing                       25:- 

 Endast hamburgerbröd (end. 5-pack)                                             30:- 

                                                                                                    

PAJER 

Hela pajer som vi bakar enligt nedanstående eller enligt dina egna förslag. 

 

 Ost och skinka 

 Ädelost och broccoli 

 Räkor och sparris 

 Serranoskinka, mozzarella, tomat, oliver och basilika 

 Kyckling , ananas och curry 

 Kyckling, tomat och bacon 

 Västerbottenost och kräftstjärtar  (+25:-) 

  

Pajerna är beräknade för 6 pers. På buffé räcker de för lite fler.                              249:- 

 Sallad, bröd och smör                                                                                         15:-/p. 

 

    Dagsfärska smördegsstänger  med havssalt och kummin 

          (underbara till drink och fina på varje buffé)                                                     25:-/10 st 
 

KONDITORI NAPOLEON AB 

Barnarpsgatan 17, 553 16  JÖNKÖPING, Tel. 036 - 12 25 35 

www.konditorinapoleon.se, susanne.jahrl@tele2.se 

meny 


