
Boho Bar Catering 
- Meny - 

Snittar & mingelmat  

Ost & chark bricka 
Ett urval av lyxiga ostar, charkuterier, hembakat focaccia, 
fröknäcke, marmelader, kex, frukt & bär. 

Vegansk bricka 
Cashew cream cheese med smak av vitlök & örter, hummus, 
pesto, hembakat focaccia, fröknäcke, marmelader, kex, frukt & 
bär. 

- Lantchips toppade med löjrom, gräddfil, rödlök, gräslök & 
dill (veganskt alternativ: tångrom & oatly creme fraiche). 

- Nachos toppat med vitlöksskagen och svart stenbitsrom. 

Pizzetas: filodegspizza med mozzarellabotten 
- Päron, getost, karamelliserade valnötter & rosmarin. 
- Jordgubbar, blåmögelost, rostade pinjenötter & timjan. 
- Burrata, cocktailtomater, vitlök, rostade pumpafrön & 
basilika. 

- Prosciutto, pestocreme, ruccola, soltorkad tomat, oliver & 
parmesan. 

- Bresaola, fikon, ruccola, buffelmozzarella, balsamico & 
basilika. 

- Färskost, löjrom, stekt lök, chips, brynt smör & dill. 

Crostinis 
- Smörstekt surdegsbröd med chunky guacamole & 
citrusmarinerade räkor. 

- Smörstekt surdegsbröd med hemgjord vitlöksskagen, gräslök 
och svart stenbitsrom. 

- Smörstekt surdegsbröd med getostkräm, fikonmarmelad & 
granatäpple (glutenfritt alternativ: sötpotatis). 

Smårätter 

- Sliders, små varianter av våra burgare (se under 
varmrätter). 

- Steamed bun, liten variant av våra steamed buns (se under 
varmrätter). 

- Burrata med smörstekt surdegsbröd, balsamico & stenfrukt. 



- Tostadas, krispigt majstortilla, chipotlemajonnäs, marinerad 
rå tonfisk, vitlök, habanero, rostad purjolök & koriander. 

- Empanadas (ost och koriander fyllda tortillas skurna i pizza 
slices) med salsa verde, avokado & rökig salsa. 

Varmrätter 

- Steamed buns (2st) med pulled pork, tryffelmajonnäs, sallad, 
picklad rödlök & timjan. 

- Steamed buns (2st) med vitlöksstekt portabello, sallad, 
chipotlemajonnäs, picklad rödlök & timjan (vegansk). 

- Lantburgare med svenskt nötkött, rostad vitlök- & 
tryffelmajonnäs, bacon, brieost, picklad rödlök & timjan. 

- Halloumiburgare med chipotlemajonnäs, ananas, picklad rödlök 
& timjan (veganskt alternativ: pulled oumph). 

- West coast burger med hemgjord vitlöksskagen, 
grönkålssallad, syrad rödkål & stenbitsrom. 

- Ceviche på torskrygg, sötpotatis, rödlök, passionsfrukt, 
ingefära, mango, paprika, koriander & bananchips. 

- Tostadas (2st), krispig majstortilla, chipotlemajonnäs, 
marinerad rå tonfisk, vitlök, habanero, friterad lök & 
koriandermajonnäs. 

- Tostadas (2st), krispig majstortilla, chipotlemajonnäs, 
vitlöksstekt svensk entrecôte, salsa verde med avokado, 
koriander & friterad lök. 

Sides/sallader 

- Halloumifries med gräddfil, granatäpple & gräslök. 
- Krossad friterad potatis med örtsalt, parmesan & gräslök. 
- Lantchips med smak av gräddfil. 
- Rotfrukschips. 
- Burratasallad med cocktailtomater, melon & basilika. 
- Vattenmelonsallad med chipotle, fetaost & basilika. 
- Jordgubbssallad med getost, cashewnötter, groddar, spenat & 
honungsbalsamico. 

- Tryffelmajonnäs, chipotlemajonnäs & rostad vitlöksmajonnäs. 
- Mangosalsa. 
- Salsa verde med avokado. 
- Rödbetshummus. 



Desserter 

- Pavlova med lemoncurd, grädde & färska bär. 
- Christinas cheesecake: Krämig glasstårta gjord på färskost 
med digestivebotten och färska bär. 

- Browniebites med kolasås & popcorn. 
- Dripcake (mörka bär, choklad, nötter, citrus, tropisk - ni 
bestämmer). 

- Raw cakes: key lime paj & snickerskaka. 
- Vegansk brownie med grädde & bär. 


