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 Festmeny 
Skapa en egen meny! Välj ett alternativ från respektive förrätt, 

varmrätt och dessert. Menyn gäller för hela ditt sällskap. 
_____________________________

Förrätter 
1 Tonfisktartar med melon, pistou på gröna tomater, kronärtskockor, 

pecorinoost samt bottarga och rostade pistagenötter

2 Carpaccio på svensk ryggbiff, saltrostade mandlar,  

salvia, parmesanemulsion och ruccola 

3 Caprese på vildtomater, svensk mozzarella från  

Frägsta Mejeri, basilikakräm och lök

Varmrätter 
1 Halstrad gös med rostad fänkål och paprikasallad samt mojo verde och oliver

2 Lammrostbiff med aubergine och bakad jordärtskocka, sotad purjolök och 

picklad smålök, toppas med sofritto och puy linser

3 Arancini med fermenterad ”bönjord”, stekt svamp, parmesanost och brynt hallonsmör

Desserter 
1 Kokosbrulée, mynta- och limemarinerad mango, kaksmulor

2 Hallonmousse, citronmaräng, kladdkaka och krossad mandel

3 Fläderparfait med sockrade jordgubbar samt rostad sockerkaka på brynt smör

Antal gäster från 40 personer, menyvalet gäller för hela sällskapet förutom specialkost. 
Vid val av tre rätter ingår kaffe eller te.

Pris per person, exklusive moms.
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 Banqueting menu 
Create your own menu! Please choose between the following options for your 

starter, main course and dessert. Your choice of menu applies to the entire company.
_____________________________

Starters 
1 Tartar of tuna with watermelon, pistou, artichokes, pecorino and bottarga

2 Beef carpaccio roasted almonds, sage, aragula salad and parmigiano emulsion 

3  Heirloom tomato caprese with Swedish mozzarella, basil and onions 

Main courses 
1 Pikeperch with roasted fennel and pepper salad, olives and mojo verde

2 Lamb roast beef with aubergine and baked jerusalem artichoke, blackened leek

and pickled onions served with sofritto and puy lentils

3 Arancini fermented beans, sautéed mushrooms, parmigiano cheese and 

browned raspberry butter

Desserts 
1 Coconut brulee, mint and lime marinated mango with cookie crumbles

2 Raspberry mousse, lemon meringue, chocolate cake and crushed almonds

3 Elderflower parfait with sugared strawberries and sponge cake made with browned butter

Minimum 40 guests, the choices from the menu applies to the entire company apart from 
special diets. Coffee or tea included when ordering three dishes.

Price per person, VAT excluded.


