gruppmeny augusti - november 2019
Menyerna är för grupper 10-170 personer. Vi ber er välja en enhetlig meny.
Specialdieter tas alltid i beaktande.

Meny 1 49.00 €
Jordärtskockssoppa, gravad sik oh svartbröd (L)
Grillad lammfilé, morotspyré och brässerad lök, sherrysås (G, L)
Pannacotta med lakritsrot (G, L)

Meny 2 52.00 €
Sockersaltad lax, rökt créme fraiche och flodkräftor (G, L)
Lättrökt oxfilé, potatis kompott, karamelliserade rotsaker och skysås (G, L)
Havtornskaka med vanilj (G, L)

Meny 3 49.50 €
Älgcarpaccio med creme av äggula och rökt kantarell (G, L)
Rostad röding med citrus risotto och saffranskum (L)
Vitchoklad bakelse med pistach (G)

Meny 4 39.00 €
Sallad med mozzarella och granatäppel (G)
Krispig polentakaka med spenat, glaserad rödbeta och getost (G, LL)
Mörk chokladkaka med körsbär (G, L)
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förrätt
1. Jordärtskockssoppa, gravad sik oh svartbröd (L)
2. Sockersaltad lax, rökt créme fraiche och flodkräftor (G, L)
3. Älgcarpaccio med creme av äggula och rökt kantarell (G, L)
4. Sallad med mozzarella och granatäppel (G)

11.50 €
12,00 €
12,50 €
12,50 €

varmrätt
1. Rostad röding med citrus risotto och saffranskum (L)
2. Lättrökt oxfilé, potatis kompott, karamelliserade rotsaker och skysås (G, L)
3. Grillad lammfilé, morotspyré och brässerad lök, sherrysås (G, L)
4. Stekt ankbröst med palsternackspyré, rostad morot
och portvinssås med röda vinbär(G, L)
5. Krispig polentakaka med spenat, glaserad rödbeta och getost (G, LL)

27,50 €
29,00€
31,00 €
25,00€
21,00 €

dessert
1. Vitchoklad bakelse med pistach (G)
2. Pannacotta med lakritsrot (G, L)
3. Mörk chokladkaka med körsbär (G,L)
4. Havtornskaka med vanilj (G, L)

Menyerna är för grupper 10-170 personer. Vi ber er välja en enhetlig meny.
Specialdieter tas alltid i beaktande.
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11,00€
10,50€
9,50 €
10,00 €

