Middagsmeny

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

Förrätter
1

Sallad på sötpotatis, babyspenat, kikärtor, broccoli, saltrostade mandlar och
frön samt en vinägrett med lime och rökt paprika

2

Egenrökt lax med granskottsmajonnäs, glaserade betor och potatiskrutonger

3

Gravad hjort med picklade kantareller, jordärtskockskrisp, honungs -och
senapsdressing

Varmrätter
1

Grönkål, belugalinser, rostade rotsaker och pumpa på surdegsbröd med riven
pecorino, bakad och inlagd rödlök

2

Torsk med sauterad svartkål, pumpa, potatispuré samt brynt smör med äpple
och hasselnötter

3

Helstekt flankstek, potatis- och rotfruktsterrin smaksatt med brynt smör,
rosmarin och timjansslungade bönor samt karljohansvampssmör

Desserter
1

Brownie med hasselnötsmousse, roobios-te och bär

2

Tiramisu på mandelkaka, vaniljmascarpone och hjortron

3 Husets blåbärspaj

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

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

Starters
1

Salad on sweet potato, spinach, chickpeas, broccoli, salted almond and seeds
with a lime- and smoked paprika vinaigrette

2

Home smoked salmon with spruce shot mayonnaise, glazed beetroot and
potato croutons

3

Cured deer with pickled chanterelles, artichoke crisps and a honey- and
mustard dressing

Main courses
1

Kale, beluga lentils, roasted roots and pumpkin on sourdough bread with
grated pecorino, baked and pickled red onions

2

Cod with sautéed black cabbage, pumpkin, potato puree and browned butter
with apple and hazelnuts

3

Flank steak with potatoes and root vegetables flavored with browned butter
and rosemary, chopped beans with thyme and porcini butter

Desserts
1

Brownie, hazelnut mousse, rooibos tea and berries

2

Almond tiramisu with vanilla mascarpone and cloudberries

3

Blueberry pie

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.
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