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.
I priset ingår uppläggningsfat och bestick. Cateringen hämtas på plats.
Vid leverans tillkommer extra kostnad.
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Smörgåstårta

—
Hemgjord smörgåstårta med goda röror & ingredienser efter önskemål
Pris 95:- / person, (minimum 8 personer)

Buffé 1

—
Klassisk Gubbröra på ekologiskt knäckebröd,
vinägersyrad lök & plockade örter
—
Långtidsbakad svensk högrev, stekt svamp, bacon & lök
rödvinssås & örtrostade rotfrukter
—
Sidesallad
—
Hembakat ljust- och mörkt bröd med smör
—
Liten bärkaka & lättvispad vaniljgrädde
Pris 265:- / person, (minimum 15 personer)

Buffé 2

—
Egenbakad kryddstekt svenskt nötinnanlår
Lufttorkad skinka
Örtmarinerad Varmrökt Lax
—
Fransk potatissallad med spenat, dill, salladslök & kapris
eller

Krämig potatisgratäng
—
Inlagda rödbetor med valnötter, citron & kallpressad rapsolja
—
Grönsallad med säsongens grönsaker & dinkel från Warbro kvarn
—
Kikärtsröra, pestokräm, vinägersyrad rödlök, hjortronkräm
—
Hembakat ljust- och mörkt bröd med smör
—
2 st. dessertostar från Svenska gårdsmejerier med egenkokt marmelad
& 2 olika sorters knäckebröd
—
Liten dessert ”i burk” efter säsong
295:- / 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 2 st. ex; hovmästarsås, espressosenapssås etc.
—
2 sorters kallskuret från lokala uppfödare ex; älgsalami, rökt hjort från Hygn´s gård
Olika tillbehör 2 st. 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
—
2 st. dessertostar från Svenska gårdsmejerier med egenkokt marmelad
& 2 olika sorters knäckebröd
—
Tårta
Vi bakar egna tårtor, hör med oss vid bokningstillfälle
355:- / person (minimum 15 personer)
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