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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 Bakade rödbeta lupinbönor, vinägrett på svarta vinbär
och riven hårdost från Skogsbackens ost
2 Biffcarpaccio med sojagravad äggula, friterade marconamandlar, rädisor och picklad rättika
3 Sesamrullad tonfisktataki med avokadokräm, melon
och fetaost marinerad med harissa

Varmrätter
1 Torskrygg med dillkrossad potatis, vitvinssås, citroninkokt svartrot och forellrom
2 Hjortytterfilé med potatisterrin, bakad tomat, palsternackchips och smörad rödvinssås
3 Potatiskroketter med manchego och spenat, vitbönspuré, zucchini och sotat citronsmör

Desserter
1 Vit chokladpannacotta med havtorn och kristalliserad choklad
2 Karamelliserad sockerkaka med cheesecakekräm och rårörda björnbär
3 Ostar från lokala gårdar
Antal gäster från 30 personer, menyvalet gäller för hela sällskapet förutom specialkost.
Vid val av tre rätter ingår kaffe eller te.
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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 Oven baked beetroot, lupin beans, black currant vinaigrette and
grated cheese from local producer Skogsbackens ost
2 Beef carpaccio with soy cured egg yolk, deep fried
marcona almonds and pickled winter radish
3 Sesame-crusted tuna tataki with avocado, melon and feta cheese marinated in harissa

Main courses
1 Cod with dill-crushed potato, white wine sauce, black root cooked with lemon and trout roe
2 Venison tenderloin with potato terrine, oven baked tomato, parsnip crisps
and buttered red wine sauce
3 Potato croquettes filled with manchego and spinach, white bean purée,
zucchini and charred lemon butter

Desserts
1 White chocolate pannacotta with sea buckthorn and crystallised chocolate
2 Caramelized sponge cake with cheesecake cream and sugared blackberries
3 Cheeses from local farms
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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