- CATERING Låt oss ta hand om festen!
GUTES Grillbuﬀé – 495 kr/person
Våra allra bästa styckdetaljer av Ryggbiff, Lamm och Kyckling som grillas till perfektion. Till denna buffé
serverar vi utvalda sides såsom potatissallad med vårprimörer, tomatsallad, grönsallad, GUTES kryddsmör,
coleslaw samt bröd och smör.

GUTES 3-rätters meny – 595 kr/person
Upplev en 3-rätters meny som catering från GUTE. Förrätt: Utvalda charkuterier, mozzarella, basilikamarinerade
tomater och saltrostade pumpakärnor. Varmrätt: Varm sallad på grillad Biff med lagrad ost, mojo rojo och
böngroddar. Pralin: hallon/lakrits, en smakkombination som du vanligtvis hittar i form av en dödskala i godispåsen,
nu i pralinform. Pralinen består av en mjuk och krämig saltlakriskola med salmiaksalt i botten och det översta
lagret består av en syrlig hallongelé.

Vi rekommenderar

Signerat GUTE: 3-rätters meny – 675 kr/person
Vår signaturmeny i catering-format. Till förrätt; GUTES Charkbräda med utvalda delikatesser efter säsong.
Varmrätt med vår klassiska grillbräda; Det allra bästa köttet som vi har fått tag på och som sätts ihop till
en blandning av grillade delikatesser. Serveras tillsammans med passande sides och såser. Pralin: hallon/
lakrits, en smakkombination som du vanligtvis hittar i form av en dödskala i godispåsen, nu i pralinform.
Pralinen består av en mjuk och krämig saltlakriskola med salmiaksalt i botten och det översta lagret består
av en syrlig hallongelé.

Meny Vegan, 3-rätters – 585 kr/person
Upplev vår populära veganska meny! Förrätt med Grillad Avocado som serveras tillsammans med råhyvlad
zucchini, marinerade tomater, krutonger och basilika. Varmrätt bestående av GUTES Veganska Grillbräda;
Säsongens bästa grönsaker & rotfrukter som vi har lyckats få tag på. Buljongkokas, långbakas eller grillas
till perfektion. Serveras med örtkräm och grönsallad. Pralin: grape/vanilj: I denna pralin har vi en syrlig gelé i
toppen med tydlig smak av grapefrukt som möter sötman i bottenlagret av en vit chokladganache smaksatt
med vanilj.

Sides & tillbehör för catering
Tomatsallad med mozzarella – 145 kr/person
Marinerad mozzarella med tomater, basilika, salladslök, rostade pumpafrön och vitlökskrutonger.
Grillad avokado med tomatsallad- 145 kr/person
Grillad avokado marinerad i olivolja serveras med tomatsallad, råhyvlad zucchini och rostade pumpafrön.
Charkuterier & ostar – 175 kr/person
Utvalda charkuterier och ostar som serveras med inlagda gurkor, saltrostade mandlar med mera.
Bröd & vispat brynt smör – 55 kr/person
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