
 
 
 

Okt 2018-feb 2019 

Festmeny 
Skapa en egen meny! Välj ett alternativ från respektive förrätt, varmrätt och 
dessert. Menyn gäller för hela ditt sällskap. 
 
 
Förrätter 

1 Rökta tomater med burrata, torkade oliver, svart citron och ruccola 

2 Matjesill från Norröna med arenkakaviar, rökt potatiskräm, dillolja och syrad 
grädde 

3 Långbakat ankbröst med svart lökpuré, crudité på stjälkselleri, fikon och 
inkokta vindruvor 

 
 
Varmrätter 

1 Rostade rödbetor med stekta blad, brynt smör med svarta och röda vinbär 
samt yoghurt och riven getost 

2 Halstrad röding med fermenterad fänkålsvelouté, stenbitsrom, vit sparris 
och betor 

3 Tri-tip av hjort med terrin på äpple potatis och blåmögelost från 
Skogsbacken, broccoli och rödvinsås 

 
 
Desserter 

1 Kryddig chokladkaka med yoghurtgrädde och pistageflarn 

2 Mangokräm med kokoscrumble och syltad kumquat 

3 Lokala ostar med hemkokt fruktkompott samt nöt- och fröbröd 

 
 
 
Antal gäster från 30 personer, menyvalet gäller för hela sällskapet förutom specialkost. Vid beställning av 
tre rätter ingår kaffe eller te. 
 
  



 
 
 

Okt 2018-feb 2019 

Banqueting menu 
Create your own menu, please choose one of the options from starter, main 
course and dessert 
 
 
Starters 

1 Smoked tomato with burrata, dried olives, black lemon and rocket salad 

2 Pickled herring from Norröna with Arenkha kaviar, smoked potato cream, dill 
oil and sour cream 

3 Slow baked duck breast with black onion puree, celery crudité, fig and poached 
wine grapes 

 
 
Main courses  

1 Roasted beetroot with browned butter, black and red currant, yoghurt and 
goat cheese flakes 

2 Grilled char with fermented fennel sauce, fish roe, white asparagus and 
beetroot 

3 Tri-tip of deer with potato, apple and local blue cheese cake, broccoli and red 
wine sauce 

 
 
Desserts 

1 Spicy chocolate cake with yoghurt cream and pistachio flakes 

2 Mango cream with coconut crumble and kumquat jam 

3 Variety of local cheeses with homemade fruit compote and nut- and seed 
bread 

 
 
Minimum 30 guests, the choices from the menu applies to the entire company apart from special diets. 
Coffee or tea included when ordering three dishes. 
 
 


