Festmeny
Från 1099 kr per person för tre rätter & dryckespaket.
Hyra tillkommer eventuellt- se priser nedan

Välj en förrätt, varmrätt, dessert och ev. tilltugg och vickning.
Samma till alla i sällskapet förutom kostavvikelser.

Tilltugg 3 st 110 kr per person
Gulbeta, getostcreme, kanderade valnötter
Oxfilecarpaccio på rostat levain med parmesanost creme och vattenkrasse
Kräftskagen på kavring med forellrom och västerbottensost
Rökt lax, senapscreme, rostad lök

Tre rätters meny 644 kr per person. Barn trerätters från 12 år 295 kr
Förrätter
Räkröra (skagen), löjrom, dill, pepparrot och rostad brioche
Bakad Brieost med brynt valnötssmör, saltbakade vindruvor, balsamicosirap
Ingefärsmarinerad fröyalax med yuzucrème, brynt sojasmör och krasse

Varmrätter
Bakad spetskål med rostad blomkål-tryffelcreme, rostade hasselnötter, brynt
smör och puylinser (går att göra till vegan)
Bakad fjällröding med karljohansvampsås, säsongens grönsaker, friterad
jordärtskocka och rostad potatis
Lågtempererad biffrad med getost-bearnaise, portvinssky, sparris och rostad
potatis

Desserter
Vanilj- yoghurt pannacotta med inkokta björnbär, kardemummaskorpa
(ej baserad på gelatin)
Mjölkchoklad cheesecake med havtorn
Chokladfondant med hallon och kanelcreme

Vickning
Wienerkorv med bröd, rostad lök, senap och ketchup

35 kr

Dryckespaket
Lilla paketet
1 glas mousserande vin, 2 glas vin, 5 cl dessertvin, kaffe
455 kr

Stora paketet
1 glas mousserande vin, 2 glas vin, 5 cl dessertvin, kaffe, 4 cl avec
551 kr

Alkoholfritt dryckespaket
1 glas mousserande, 2 glas dryck till maten, kaffe
195 kr

Fri bar 315 kr per person
Fri bar med öl, husets vin, cider, alkoholfritt. (ej sprit)
inkl. påfyllning av mousserande och påfyllning av vin till middag
*fri bar kan endast väljas för alla i sällskapet och om dryckespaket valts innan

*Önskas champagne tillkommer 85 kr per person
*Påfyllning av vin debiteras per flaska alternativt fri bar

Hyra Restaurangen Exklusivt
om ni vill ha hela restaurangen för er själva

Lördagar
oktober t.o.m april 0 kr
minimiantal 40p.
juni tom augusti 15 000 kr
minimiantal 40 p.
maj + september 10 000 kr
minimiantal 40 p.

Fredagar
juni t.o.m augusti 10 000 kr
minimiantal 40 p.
September t.o.m april 0 kr
minimiantal 40 p.
Maj 0 kr
minimiantal 40 p.

Övriga dagar i veckan
oktober t.o.m april 0 kr
minimiantal 40p.
juni tom augusti 7000 kr
minimiantal 40 p.

Detta ingår vid bokning
Dukning med vita linnedukar och servetter, enklare blomster, servering, städning.
Tillgång till lokalen mellan 16.00 - 01.00 (förlängning till 02.00 - 2500 kr)
*alla priser är inklusive moms

