okt 2020-feb 2021

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

Förrätter
1 Tonfisktartar smaksatt med harissa och lime, rödbeta,
marconamandlar, picklad ingefära och purjolöksemulsion
2 Jordärtskockskräm med bakade betor, picklade kantareller och serranochips
3 Sallad på semitorkade tomater och nektariner med rökt getost och pistagenötter

Varmrätter
1 Halstrad regnbågslax med citron och salviasmör, rostat morotstomp
samt stekt svamp och sotad lök
2 Äppelbräserad fläsksida med rotselleripuré, bakad morot och
äpple samt sås på bräseringsvätskan
3 Ugnsbakade rödbetor med honungsglaserad getost, rostade mandlar och rotselleriduchesse

Desserter
1 Blåbärsmousse med mandelbiskvi, citronkaka och lakritsmaränger
2 Äppelpaj med vaniljsås, karamelliserade mandlar och kanel
3 Brûléekräm med rommarinerade körsbär och kaksmulor
Antal gäster från 40 personer, menyvalet gäller för hela sällskapet förutom specialkost.
Vid val av tre rätter ingår kaffe eller te.

ukk.se

#uppsalakonsertkongress

okt 2020-feb 2021

Dinner 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 Tuna tar tar with harissa and lime, red beet, marcona almonds, gari and leek emulsion
2 Jerusalem artichoke purée with baked beets, pickled chanterelles and serrano ham chips
3 Salad on semi dried tomatoes, nectarines, smoked goat cheese and pistachios

Main courses
1 Rainbow trout with lemon and sage butter, roasted mashed carrots,
fried mushrooms and charred onion
2 Apple braised pork neck with selleriac purée, oven baked carrot, apple and pork jus
3 Oven baked red beets, honey glazed goat cheese, toasted almonds and selleriac duchesse

Desserts
1 Blueberry mousse with almond biscuits, lemon cake and licorice meringues
2 Apple pie, vanilla custard, caramelised almonds and cinnamon
3 Brûlée cream with romtopf and cookie crumbles
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.
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