CATERING

Minimum 10 personer • Utkörning mot kostnad
040-912500 • info@osteriaqui.se

Buffé 1
250 kr / person

antipasti misti

Chark - Salami, mortadella, parmaskinka, oliver, soltorkade tomater och grana.

pizza rotolino

Pizzarullar med fyllning som kan serveras kalla eller varma.

caprese di mozzarella

Mozzarella, tomat, olja och basilika.

vitello tonnato

Skivad kalvstek, tonnatosås, ruccola och citron.

pasta fredda con pollo

Pastasallad med kycklingfilé, olja, persilja, vinäger, citron, blandade grönsaker och grana.

insalata di patate

Rostad potatis, rosmarin, soltorkade tomater, kapris, lök, fänkål och olja.

pane

Nybakat färskt bröd. Servera gärna med olivolja och salt.

tiramisu + 40 kr (minimum 10 st)

Klassisk dessert från Italien med smak av kaffe och mascarponeost.

Buffé 2
175 kr / person

antipasti misti

Chark - Salami, mortadella, parmaskinka, oliver, soltorkade tomater och grana.

pizza rotolino

Pizzarullar med fyllning som kan serveras kalla eller varma.

caprese di mozzarella

Mozzarella, tomat, olja och basilika.

vitello tonnato

Skivad kalvstek, tonnatosås, ruccola och citron.

pane

Nybakat färskt bröd. Servera gärna med olivolja och salt.

tiramisu + 40 kr (minimum 10 st)

Klassisk dessert från Italien med smak av kaffe och mascarponeost.

Buffé 3 - Studentbuffé
200 kr / person

salumi

Blandat salamifat och oliver.

pollo con pesto e pomodorini

Kycklingfile, pesto och cocktailtomater.

insalata di patate

Rostad potatis, soltorkade tomater, kapris, lök, fänkål och olja.

caesar sallad

Romansallad, krutonger, caesardressing och grana.

pane

Nybakat färskt bröd. Servera gärna med olivolja och salt.

tiramisu + 40 kr (minimum 10 st)

Klassisk dessert från Italien med smak av kaffe och mascarponeost.

Buffé 4
230 kr / person

antipasto misto vegetariano

Grillad kronärtskocka, bakade champinjoner, soltorkade tomater, grillad zucchini och paprika.

eller

antipasti misti

Chark - Salami, mortadella, parmaskinka, oliver och soltorkade tomater

caprese di mozzarella

Mozzarella och tomat, olja och basilika.

insalata di patate

Rostad potatis, soltorkade tomater, kapris, lök, fänkål och olja.

formaggi

3 sorters ostar, marmelad, frukt och oliver.

tartar di salmone

Laxtartar på rökt lax, avokado, citron, ruccola, kapris och rödlök.

focaccia ripiena

Fylld focaccia paj med mozzarella, kokt skinka, salami eller blandad ost, spenat, svamp och lök.

pane

Nybakat färskt bröd. Servera gärna med olivolja och salt.

tiramisu + 40 kr (minimum 10 st)

Klassisk dessert från Italien med smak av kaffe och mascarponeost.

Buffé 5
295 kr / person

carpaccio di bresaola

Tunt skivat lufttorkat oxkött, ruccola, grana, olja och mandel.

salame e parmigiano

Skivad salami och bitar av grana padano-ost.

tartar di salmone

Laxtartar på rökt lax, avokado, citron, ruccola, kapris och rödlök.

insalata di riso

Ris, tonfisk, haricoverts, tomater, kronärtskocka, basilika, citron och tomatpesto.

tortino rustico alla toscana

Frittata med potatis, rosmarin och grana.

vitello con salsa verde

Skivat kalvkött, salsa verde, ruccola och tomater.

pasta fredda vegetariana

Vegetarisk pastasallad, pesto, tomater och ruccola.

focaccia ripiena

Fylld focaccia paj med mozzarella, kokt skinka, salami eller blandad ost, spenat, svamp och lök.

pane

Nybakat färskt bröd. Servera gärna med olivolja och salt.

tiramisu + 40 kr (minimum 10 st)

Klassisk dessert från Italien med smak av kaffe och mascarponeost.

Lägg till / Byt ut
minst 10 portioner
Nocellara del Belice oliver 10 kr / port
Marinerade grillade kronärtskockor 15 kr / port
Melanzane alla parmigiana 110 kr / port
Lasagne 110 kr / port
Carpaccio di Bresaola 95 kr / port
(Tunt sivat lufttorkat oxkött, rucola,
grana, olja och mandel.)
Antipasto Misto vegetariano 75 kr / port
(Grillad kronärtskocka, bakade champinjoner,
soltorkade tomater, grillad zucchini och paprika.)
Cannelloni
125 kr / port
Fyllda pasta rullar gratinerade i ugn med tomatsås och ost.
Välj din Cannelloni-fyllning:
Karl Johan svamp
Ricotta och spenat
Brässerat nötkött

Pane Carasau 1 pkt 65 kr
Olivolja Eko Barbera 0.75 lr
195 kr

Dessert
Torta della Nonna 350 kr / st
Citronmarängtårta 350 kr / st
Tiramisu 60 kr / st
Pannacotta (vanilj) 50 kr
Cannoli crocco 35 kr / st
Nötfyllda kakor med choklad eller pistage.

DRYCK
San Pellegrino 25 cl/25 kr
Citron (bioläsk)
Blodapelsin (bioläsk)
Naturell (mineralvatten)

