7 godaste matbuﬀéerna på casinon i Las Vegas
Har du vägarna förbi den stora casino metropolen Las Vegas, då kommer du också få möjlighet
att äta på ett otalt av olika buffétrestauranger mellan ditt spelande på en slot eller vid alla de
olika bordsspelen som erbjuds. För hur man än vänder och vrider på det så måste man fylla på
magen med energi i denna casinometropol. Här finns det ett utbud av riktigt dåliga
restauranger som man givetvis ska undvika och så finns det de där med klass.

Artikeln är i samarbete med svenska casinonutanlicens
I denna artikel har man tagit fram de 7 bästa matbufféerna på Las Vegas casinon som varmt
rekommenderas. Men har man inte möjlighet att komma till Las Vegas, så finns det alla möjligheter att
duka upp en riktigt bra buffé hemma med sina vänner och i stället spela på ett casino utan svensk licens.
Detta kommer med maten och alla casinospelen ge alla känslan av att vara på ett riktigt Las Vegas
casino.
Vad är casino utan svensk licens?
Har du inte möjlighet att åka till Las Vegas för att ta del av den energi som finns på dessa casinon, så kan
du få samma energi genom att spela på ett casino utan svensk licens.
Detta är casinon som inte har köpt den svenska licensen när den kom 1 januari 2019. I stället så har man
fortsatt med den licens man har haft sedan tidigare. Här finns licenser från bland annat öarna Malta,
Curacao men också i Storbritannien (UKGC) och på Gibraltar.
Med spel på casino utan svensk licens får du som spelare enorma fördelar när det bland annat gäller

välkomstbonusar och andra förmåner som inte ett svenskt online casino kan ge dig.
Du kan dessutom spela på de bästa spelen i världen när det gäller både slot och bordsspel. Med detta
tillkommer då också enorma jackpottspel precis som när du är i Las Vegas.
De 7 bästa buﬀétrestauranger i Las Vegas
Som vi skrev i ingressen så har vi tagit fram de 7 bästa matbufféerna på casino i Las Vegas. Till vår hjälp
har vi frågat den kunniga personalstyrkan på svenskacasinonutanlicens.se. Deras team har vart nere i
Las Vegas flera gånger och testat flertalet buffétrestauranger i Las Vegas och rekommenderat just dessa.
Till vardags jobbar de annars med att ta fram de bästa casino utan svensk licens som tillåter svenska
spelare.
Buﬀé på Wynn casino
Som ni alla vet så äter man med ögat som ett första intryck. På Wynn casino så är det verkligen en
sanning som kan bekräftas. Detta är kanske den vackraste buffén i hela Las Vegas.
Här finns allt som du vill ha på en buffé och ja lite till. Kockarna finns utplaceras på 16 olika stationer där
du kan njuta av Wagyu kött från deras steakhouse eller ta del av de bästa skaldjuren som går att
uppbringa. Här får du också möjlighet att äta den välkända Opillio krabban. Är du sugen på ägg så finns
det en speciell Benedict station. Men också ett enormt utbud av vegetariskrätter. Detta är en buffé som
inte ska missas om man är i Las Vegas för att spela på casino eller bara på besök.
Buﬀé på Bellagio casino
Alla har väl hört talas om Bellagio casino som är ett av de mest välkända casinon i världen. Buffén på
Bellagio har varje dag en stor frukost och brunch som serveras med en omelettstation, traditionella
frukostartiklar, pasta och pizza samt ägg Benedict-alternativ. Det finns också flera olika sorters stekt
kyckling och våfflor samt en egen toastbar.
Här finns givetvis en stor fisk och skaldjursbuffé där du kan äta kungskrabba från Alaska, pocherade
räkor, rökt lax och sushi.
På denna casinobuffé finns också massor av asiatiska rätter som grillbullar från Hong Kong och räkor shu
mai. När det gäller köttbiten så kan du här få de bästa köttbitarna där man har marinerad flankbiff och
revben i St. Louis-stil.
Det är dessutom värt ett besök enbart för att ta del av deras dessertavdelning där det finns färska
bakverk för den sockersugne.
På kvällen kan du också ta dig en drink med dina vänner i den otroligt snygga baren som Ballagio casino
har i denna avdelning.

Buﬀé på MGM Casino
MGM casino har en riktigt fräsch buffé som erbjuder frukost, lunch och en helgbrunch. Här kan du ta del
av både varma och kalla stationer. På morgonen finns det massor av olika omeletter, där du dessutom
själv kan bestämma vad du vill att den ska innehålla.
Här finns till frukost kärnmjölkspannkakor och allt av vikt för en bra god frukost, du får också varma ny
bakat bröd direkt från ugnen.
På brunchen och kvällen kan du ta del av det bästa från Italien med olika pastarätter och lasagne, men
givetvis också skaldjur, grillade revben, sallader, soppor och vegetariska rätter.
Det finns en gedigen dessertbar med kakor, munkar, Brownes, pajer, ostkakor osv. Är du väl inne på
MGM casino så behöver du egentligen inte lämna då allt du behöver finns här både i spel, underhållning
och i matväg.
Buﬀé på Aria
Vill du gå lite utanför ramen av den vanliga casinobuffén så ska du verkligen besöka Aria. Här har man
specialiserat sig på indisk mat. Här finns allt från det indiska köket, med sitt naanbröd som görs efter
beställning i deras egen ugn.
Med olika lamm och kycklingrätter får du ut det mesta och det godaste av det indiska köket. Givetvis så
är utbudet enormt när det gäller vegetariska och glutenfria rätter.
Buﬀé på Caesars Palace casino
På detta casino har du ett utbud av över 500 globala delikatesser. Här finns det fantastiska ostron från
Atlanten och Stillahavsområdet. Du finner soppor med linser och olika kycklingrätter, Texasrökt kött av

bästa sorten och en napolitansk pizza där du själv kan välja vad du vill ha på om de som finns inte är rätt
för just dig.
Här finns också en speciell hörna med olika kinesiska rätter från de olika provinserna i Kina, alltså ingen
svensk kinarestaurang på hörnan av ditt hus. Dessertdisken som är en egen avdelning, innehåller olika
suffléer och är enorm på detta casino.

Här kan du också göra din egen beställning som bakas medan du väntar. Här är allt förpackat snyggt och
fräscht i olika avdelningar, vilket gör att du inte behöver oroa dig för att det ska bli en enda pytte panna
bland rätterna.
Buﬀé på Wicked Spoon på Cosmopolitan casino
Wicked Spoon på Cosmopolitan casino är en udda restaurang, då man har specialiserat sig på att
portionera ut många små rätter. Men också udda rätter bara för att du ska få smaka på så mycket som
möjligt under din vistelse. På menyvalet finns benmärg, bläckfiskpasta med olika tillbehör.
Det finns också ett enormt urval av kinesiska rätter som du förmodligen aldrig smakat på tidigare. Detta
med sin specialitet som är Culotte biff som du själv väljer del på och koreanska squidsalad så får du en
måltid som du aldrig glömmer. Här finns också en utmärkt vinkällare full med alla de bästa vinerna du
kan dricka.
Detta är kanske den buffén som du förmodligen besöker flera gånger under din vistelse när du besöker
casino i Las Vegas!

Buﬀé på Excalibur casino
Buffén på Excalibur med slottsteman är inte så enormt stor men väl lyxig. Här finner du sex varma och
kalla stationer som täcker amerikanska, asiatiska, italienska och latinska rätter. Du kan dessutom få olika
omelett på beställning som du själv bestämmer innehållet i.
Här finns deras fantastiska rätter som rotisserier kyckling, rökt brisket, sushi och grillat nötkött av bästa
sort. De har också skaldjur som håller enorm kvalité. Vill du sen avsluta med något extra gott innan du
går in i casinot igen så går du ner till deras dessertstationen med brödpudding, crepes, munkar, och
nybakade kakor. Bättre än så här kan det inte bli.
Special buﬀén
Här ovan har du fått de 7 bästa buffétrestaurangerna i Las Vegas. Men vi vill ge dig ett till guldkorn och
det är restaurang Jasmine som är ett elegant Hong Kong-inspirerat kök på casino Bellagio. Denna
restaurang ger dig det absolut bästa när det gäller mat från Asien. Här finns de bästa dim sum rätterna
men också sushi av hög klass. Denna restaurang är enbart öppen för brunch på helgerna så passa gärna
på att passa in detta i ditt spelande.

