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CATERINGMENY 
Minsta antal för beställning 10 personer 

 

FÖRRÄTTER 
Toast Skagen     55 kr/person  
Toast Wången. Rensteksmousse toppad med riven pepparrot  65 kr/person  
     

VARMRÄTTER 
Örtmarinerad rostbiff med potatisgratäng eller potatissallad  95 kr/person  
Jämtländsk viltgulasch med ostkryddat mos   145 kr/person  
Varmrökt röding med potatisgratäng   195 kr/person 
      

DESSERT 
Budapestrulle med blåbär eller mandarin   40 kr/person 
Chokladtryffeltårta med vispad grädde   45 kr/person 
 

TILLBEHÖR 
Blandad sallad, smör & bröd    25 kr/portion 
 

TÅRTOR 
Prinsesstårta. Gräddtårta med bär. Gräddtårta med frukt,  
Kladdkaka med grädde    340 kr 
 

SMÖRGÅSTÅRTA 
Dekorativa och mycket rikliga smörgåstårtor   550 kr 10–12 bitar 
      950 kr 20–22 bitar  

MIXADE SALLADER   
Välj mellan: Kyckling, Italiensk pasta med soltorkade tomater & oliver, 
Ost & skinka eller Räkor. Inkl. smör & bröd & dressing  95 kr/person 
 

DELIKATESSBRICKA 
Minimum 8 personer                                                   
Rostbiff, lufttorkad skinka, kallrökt lax, potatissallad,  
tre sorters ost, bröd, oliver samt exotisk frukt   175 kr/person 
 
 
Alla priser är inkl. moms och gäller för avhämtning på Wångens Wärdshus 
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BUFFÉER                                                    
Förbokas, för minst 10 personer. 

 

JÄMTLÄNDSK BUFFÉ  
• Varmrökt röding med örtmajonnäs 
• Rökt renstek med lingonsalsa 
• Alspånsrökt Karré 
• Älgsalami 
• Potatisgratäng alt. potatissallad 
• Blandad sallad 
• Tunnbröd hårt & mjukt 
• 3 sorters jämtländsk ost 
• Wångenmarmelad 
 
325 kr/person 
 

MEDELHAVSBUFFÉ 
• Lufttorkad skinka 
• Färskostfyllda laxrullar 
• Salami 
• Italiensk potatissallad 
• Tomat & fetaostsallad 
• Blandad sallad 
• Bröd, smör, 3 sorters ost, frukt 
 
215 kr/person 

 
 

LITEN SVENSK BUFFÉ 
• Matjessilltårta 
• Inkokt lax med dillmajonäs 
• Rostbiff/Skinka 
• Potatisgratäng 
• Blandad sallad 
• Baguetter, 3 sorters ost, frukt 
 
195 kr/person 

 
 
 

 
 
Alla priser är inkl. moms och gäller för avhämtning på Wångens Wärdshus 

 
 

 
Vi komponerar även menyer och bufféer efter era 
önskemål. 
 
Köket har också glutenfria och laktosfria alternativ. 
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