
Italiensk Buffé 

Buffelmozzarella
Tomater/Basilika/Olivolja

Sallad med säsongens grönsaker 
Sardelldressing/Krutonger

Salviafyllt kycklinglår
Citronolja

Foccacia med grön olivröra

 Kallskuret/Ost

Parmaskinka 

Spianata

Taleggio med plommonmarmelad

215 kronor per kuvert

Moms på 12% tillkommer. 
Beställningen gör ni 5 dagar innan serveringsdagen till 
info@kollektivetihokis.se Restaurang Kollektivet är 

möjlig att abonnera Söndag-Tisdag och vi hjälper gärna till 
med förslag till student och bröllopsmenyer.

          Varmt Välkomna!

mailto:info@kollektivetihokis.se
mailto:info@kollektivetihokis.se


Svensk Buffé 

Skagenröra med vår gravade stenbitsrom

Varmrökt laxmousse
med pepparrotscrème

Grön och vit sparris
vinegrette, hackad mandel, körvel och rädisor

Kalvstek med grov senapsmajonnäs

Små delikatess pannbiffar med ölkokt lök

Dillkokt färskpotatis

Baugette och vispat smör

Rulltårta
fylld med punchkräm och fläderjordgubbar

265 kronor per kuvert

Moms på 12% tillkommer. 
Beställningen gör ni 5 dagar innan serveringsdagen till 

info@kollektivetihokis.se Restaurang Kollektivet är möjlig att 
abonnera Söndag-Tisdag och vi hjälper gärna till 

med förslag till student och bröllopsmenyer.

        Varmt Välkomna!

mailto:info@kollektivetihokis.se
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Tynningö Buffé 

Stekt inlagd strömming

Inlagd sill

Kollektivets gubbröra med kavringsmul

 Gravad lax med hovmästarsås

Rostbiff med syltade grönsaker

Dillkokt färskpotatis

Hårdost och kryddost

Kollektivet mörka bröd

Knäckebröd och tunnbröd med vispat smör

235 kronor per kuvert

Moms på 12% tillkommer. 
Beställningen gör ni 5 dagar innan serveringsdagen till 
info@kollektivetihokis.se Restaurang Kollektivet är 

möjlig att abonnera Söndag-Tisdag och vi hjälper gärna till 
med förslag till student och bröllopsmenyer.

       Varmt Välkomna!

mailto:info@kollektivetihokis.se
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Spansk Buffé 

Oliver/Bröd/Aioli

Gazpacho

Sallad på bakade grönsaker 
Aubergine/Paprika/Tomat/Lök/Gräsig olivolja

Grillat kycklinglår med mojo rojo

 Sallad på saffransris

Coca Mallorquina
En speciell pizza från Mallorca som äts kall

Queso Mahones med kvittenmarmelad

245 kronor per kuvert

Moms på 12% tillkommer. 
Beställningen gör ni 5 dagar innan serveringsdagen till 
info@kollektivetihokis.se Restaurang Kollektivet är 

möjlig att abonnera Söndag-Tisdag och vi hjälper gärna till 
med förslag till student och bröllopsmenyer.

           Varmt Välkomna!

mailto:info@kollektivetihokis.se
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Buffé nuevo mediterranio 

Ajo blanco
Som är en vit gazpacho

Pulpo med grönsaksvinegrette

Vacker sallad
Melon/Fikon/Payoyo/Olivolja/Örter

Panzanella på surdegsbröd
Grillad tonfisk/Basilika

Carpaccio
Brynt oxfile/Pesto/Parmesan

Långbakad lammbog med salsa verde

Gratäng på kronärtskocka och potatis

2 sorters ostar
Taleggio/Manchego/Kvittenmarmelad

Baugette från BAK

Rabarber och jordgubbstiaramisu
325 kronor per kuvert

Moms på 12% tillkommer. 
Beställningen gör ni 5 dagar innan serveringsdagen till 
info@kollektivetihokis.se Restaurang Kollektivet är 

möjlig att abonnera Söndag-Tisdag och vi hjälper gärna till 
med förslag till student och bröllopsmenyer.

           Varmt Välkomna!

mailto:info@kollektivetihokis.se
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