Catering
Dessa menyförslag gäller för catering till ”större sällskap”.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i menyerna med kort varsel beroende på
råvarornas tillgänglighet.
För att uppnå bästa möjliga service och kvalitet på er beställning här hos oss ber
vi er att enas om en utav menyerna. Har ni synpunkter eller önskemål utöver
dessa menyer så ska vi självklart försöka att bemöta dem i möjligaste mån.
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Smörgåstårta

—
Hemgjord smörgåstårta med goda röror & ingredienser efter önskemål
Pris 75:- / person, (minimum 8 personer)

Buffé 1

—
Kyld tomatsoppa med surdegskrutonger & kallpressad rapsolja från Västanås Gård
—
Egenbakad svensk rostbiff med hasselnötter & rödlök
—
Varmrökt örtmarinerad lax från Lillängshamnens fiskrökeri
med romsås & dill
—
Tomatsallad med basilika, lök & mozzarella
Sallad på nypotatis med dill, kapris, spenat & lök
—
Morötter i olika färger, betor, vårlök, citron & plockade örter
—
Hembakat ljust- och mörkt bröd med smör
—
Jordgubbar, maräng, mynta & lättvispad vaniljgrädde
Pris 275:- / person, (minimum 15 personer)

Buffé 2

—
Egenbakad svensk rostbiff
Lufttorkad skinka från Hygn´s Vilt
Dill- & Citrongravad lax
—
Färskpotatissallad med spenat, dill, vårlök & kapris
Inlagda rödbetor med valnötter, citron & kallpressad rapsolja
—
Kikärtsröra, pestokräm, vinägersyrad rödlök, hovmästarsås
—
Hembakat ljust- och mörkt bröd med smör
—
Dessertostar från Svenska gårdsmejerier med egenkokt marmelad
& olika sorters knäckebröd
—
Rabarberkompott med smuldegssmulor och vaniljkräm
275:- / person (minimum 15 personer)
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Buffé 3

—
Tre sorters sill, hackad lök & crème fraiche
—
Kallrökt lax
Örtmarinerad varmrökt lax
Olika sorters senapssåser ex; hovmästarsås, espressosenapssås etc.
—
Kallskuret, ex; älgsalami, rökt hjort från Hygn´s gård
Olika tillbehör ex; cumberlandsås, vinägersyrad rödlök, inlagd gurka etc.
—
Soppa efter säsong
—
Sallad efter säsong, två sorter
—
Pannstekt svensk majskycklingbröst, citron-& dragonsås, bakade morötter
& örtslungad potatis
—
Hembakat ljust- och mörkt bröd med smör
—
Dessertostar från Svenska gårdsmejerier med egenkokt marmelad
& olika sorters knäckebröd
—
Gräddtårta med färska bär
345:- / person (minimum 15 personer)
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