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, Serranoskinka, baconlindad pestofylld kycklingfilé, mozzarella/tomatsallad med basilika,
minipaj med soltorkade tomater och fetaost, potatissallad eller potatisgratäng, örtås, grönsallad, stenugsbakad italiensk baguette.
179 kr/pers
KALASBUFFÉ
Krustad med lax, gräslökscreme och sparris, vitlök- och persiljemarinerad fläskfilé, Bbqmarinerad kycklingfilé serveras med rostad majs, ugnsrostad sötpotatissallad med
broccoli, rödlök och oliver, serveras med vitlöksdressing, sommarsallad med cocktailtomater
och honungsmelon, surdegsbaguette eller annat valfritt bröd.
179 kr/pers
ALL AMERICAN BUFFÉ
Minihamburgare med Annies hembakade hamburgerbröd, grillade kamben med karamelliserad lök, miniwraps med pulled pork och vitlöksdressing, majskolv (1/3), sallad med salladsost, färska päron, pecannötter, blåbär och blåbärsdressing, ranchdressing, surdegsbröd.
179 kr /pers
Till alla bufféer finns extra tillbehör all komplettera med. Se ”Tillbehör” på sista sidan!
Minsta antal för bufféer är 6 pers. Priser inkl. moms.

MINIWRAPS








Lax, pepparrotscreme, gurka, sallad

39 kr

Räkor, dillmajonnäs, ägg, sallad

39 kr

Kyckling, bacon, mangoraja, paprika, sallad

30 kr

Pulled pork, vitlöksdressing, picklad lök

30 kr

Ädelostcreme, bacon, päron och valnötter

25 kr

Vegansk: Skagenröra på tofu

39 kr

NYHET! WRAPSTRIO



Tre valfria miniwraps enl. ovanstående meny
85kr
(hela beställningen måste innehålla samma valda wraps)
+ 5:-/st om räkor och/eller laxwrap ingår

SNITTAR







Skinka och brie

29 kr

Räkor och ägg

39 kr

Rökt lax och sparris

39 kr

Två sorters ost (Västgöta Kloster och brie)

29 kr

Serranoskinka, mozzarella, tomat, basilika

39 kr

FINGERFOOD









Minipaj med soltorkad tomat och salladsost

25 kr

Minipaj med broccoli och ädelost

25 kr

Minipaj med västerbottenost och oliv

25 kr

Tartlette med kycklingröra

25 kr

Tartlette med Skagenröra

29 kr

Tartlette med rökt lax, gräslökskräm och sparris

39 kr

Räksemla med skagenröra med räkor

49 kr

Minsta antal 5 st/sort. Priser inkl. moms.
Dagsfärska smördegsstänger med havssalt och kummin
(Underbara till drink och perfekta på buffé)

30 kr/10 st

ALLT BRÖD ÄR NÄRBAKAT I VÅRT EGET BAGERI,

ANNIE JOHANSSONS HEMBAGERI I JÖNKÖPING.

LANDGÅNGAR




Traditionell (räkor/ägg, köttbullar, skinka, brie, salami)
Lyx , som ovan plus rökt lax

95 kr
119 kr

CROISSANTER
Smörbakade, frasiga…





Lax och pepparrot

89:-

Skagenröra och räkor

89:-

Lufttorkad skinka, mozzarella, tomat och rödlök

75:-

Vi kan mackor
- du kommer att bli nöjd!

HAMBURGERBRÖD
Dagsfärska från Annie Johanssons

Hamburgerbröd
(5-pack)

40:-



29:-

Minihamburgerbröd (5-pack)

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

Ost och skinka







Ädelost och broccoli

meny

Räkor och sparris
Serranoskinka, mozzarella, tomat, oliver och basilika
Kyckling , ananas och curry
Kyckling, tomat och bacon

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

Sallad, bröd, smör

259:19:-/p

HELGPÅSE

Smördegstarte med tomat och mozzarella (färdig för ugnen), div.
charkuterier, bruschetta med tomatsallad, oliver i örtolja, melon
Brieost och rökt yoghurt

199:-/2 pers

TILLBEHÖR

Färskpotatissallad med senapsvinaigrette, rödlök, oliver, rädisor

25:-/hg







Krämig potatissallad av traditionell typ

15:-/hg

Pastasallad med salladsost, paprika, oliver, ruccola

19:-/hg

Coleslaw

15:-/hg

Karamelliserad rödlök

15:-/hg

Rökt yoghurt

12:-/hg

KONDITORI NAPOLEON AB
Barnarpsgatan 17, 553 16 JÖNKÖPING, Tel. 036 - 12 25 35
www.konditorinapoleon.se, susanne.jahrl@tele2.se

