Har finner Ni ett urval av tre-ratters menyer lampade for Ert arrangemang.
”Parapeten”
Cava Castillo Mont Blanc 70:-/glas
—
Lättrimmad kalvrostbiff med pinje, parmesan och orter 155:Vår egen ol – Humleben - 33 cl smakrik lager 58:—
Halstrad lax med rostade rotfrukter, kräftsås samt smorbakad fänkål. rostad potatis med timjan
275:Ett glas av husets verdejo, Arva Naturalis 75:—
Citrontarte 85:Kaffe 25:-

”Oresund”
Cava Castillo Mont Blanc 70:-/glas
—
Sotad ekologisk lax med blomkålscreme, rostad blomkål, syrad schalottenlok samt citronette 155:Ett glas av husets verdejo, Arva Naturalis 75:—
Kyckling från Munka Ljungby med potatisterrine smaksatt med brynt smor, ekskivling samt
vitpepparsås 280:Ett glas av Husets roda tempranillo, Arva Naturalis 75:—
Passionsmousse med marinerade jordgubbar, chokladcreme 100:Kaffe 25:-

”Norra Hamnen”
Cava Castillo Mont Blanc 70:-/glas
—
Lågtempererad torsk med salladscreme, tempererat ägg samt citronpärlor 170:Riesling, Josef Cattin Alsace 95:-/glas
—
Skånsk kalvrygg med dragonemulsion, jordärtskockor, säsongens svamp samt rodvinssky. 295:Powers Cabernet Sauvignon 110:-/glas (Ett glas med påfyllning 150:—
Mandel & havtornsmousse med havtornsorbet och mandelskum 115:Moscato di Asti 65:Kaffe 25:-

”Kattegat”
Cava Castillo Mont Blanc 70:-/glas
—
”Cheesecake” av kronärtskocka, med krabba, ortolja samt rostad skaldjursdressing. säsongens
sallader och inkokt kronärtskocka 170:Petit Chablis 105:-/glas
—
Ankbrost med ekskivling, inkokt selleri, persilje- och sellericreme samt sky med smak av citron och
timjan. 310:Catalpa Malbec 125:-/glas
—
Fikontartlett med chokladglass och portvinskaramell 130:Portvin 70:Kaffe & Avec 100:-

”Hav & Skog”
Cava Castillo Mont Blanc 70:-/glas
—
Bakad mandelpotatiscreme med inkokt havskräfta, falsk kaviar och ljust kräftskum, orter. 200:Chablis AC 130:-/glas
—
Renkalv med liten korv av hjort. silverlokcreme, potatismillefuille samt timjansky 320:”Walk on the wild side” Syrah/viognier, Australien 125:-/glas
—
Mascarponemousse med citruscarpaccio samt sorbet av färskost smaksatt med olivolja 125:Beerenauslese Selektion, Heidi Schrock 90:-/glas
—
Kaffe & Avec 100:-

Vegansk och vegetarisk meny
Inkokt kronärtskocka med lime, basilika och chili-tapioca. ortdressing och krutonger 150:—
Olivbakad fänkål med säsongens svamp i frasigt holje, rostad schalottenlok samt bakad aubergine
med smak av citron. 190:—
jordgubbar & hallon med hallonsorbet. 100:-

Vi dukar med vita linnedukar samt linneservetter.
Vi dekorerar borden med blommor i färger Ni väljer.
Inga andra kostnader tillkommer utover offererat pris.
Moms ingår i samtliga lämnade priser vad det gäller mat och dryck
Vi oppnar baren for forsäljning av mer drycker.
Vi ombesorjer tryck av drink/barbiljetter med Er logotype.
Visste Ni att ”Parapeten”är ett italienskt ord och betyder ”brostvärn” eller ”skydd”.

Har finner Ni forslag pa underhallning samt musik. Mer information hittar Ni via lankarna i
artisternas namn

Disco & Co
En bra firma- eller privatfest är något alla kommer ihåg och pratar om! Vi har många bra ideer och
koncept for en lyckad fest eller kick-off. Välj till exempel något av våra populära partykoncept och
festen är i hamn. Vi formedlar även trubadurer, coverband, artister och showuppträden. For att ge er
den bästa mojliga festen skräddarsyr vi upplägget tillsammans! fr. cirka 8500:-

Prebens Pagar
Gediget, och oerhort professionellt coverband som garanterat fyller dansgolvet. Cirka 22000:- ex
moms

Strass
Strass är en showgrupp bestående av fyra personer med mångårig erfarenhet av
underhållningsbranschen.Gamla ABBA- och Greaseklassikerna eller dansa loss till gamla välkända
schlagers och discorykare! Med en fartfylld show som innehåller medryckande musik, glittriga
kläder, påkostat ljus och ljud ser Strass till att även chefen står på bordet och dansar innan kvällens
personalfest är slut! Garanterad dundersucce!
Strass passar bäst som middagsunderhållning där upplägget brukar vara ett set a ca15 min vid
forrätt, ett set a ca15 min vid huvudrätten och ett set a 15 min till desserten. Om man sen tycker att
det passar kor vi även en final till kaffet på ca 15-20 min. Vi blandar som sagt friskt mellan country,
rock, schlager, ABBA, Grease m.fl, allt for att tillfredsställa alla smaker i publiken! Fr. cirka
25000:- ex moms

Doxy Music
Tillsammans med arrangoren skräddarsyr vi ett koncept som uppfyller alla onskemål. Bandet ger
också konserter och framträder på klubbar och festivaler. For närvarande samlar Doxy Music
material till den forsta skivan med eget material. Frank Sinatra, Nat King Cole, Ray Charles,
Cannonball Adderley & Jamie Cullum finns alla representerade som en del av orkesterns dansanta
repertoar. Cirka 30000:- ex moms

VALKOMNA TILL DJ STICKY BOMB!
STICKY BOMB är känd från Wilmer X och Torsson, men är även verksam som discjockey och
kapellmästare/trummis i flera Malmobaserade coverband. Han har lång erfarenhet av att underhålla
vid fester och event och är en god organisator med ett brett kontaktnät. Kort sagt: STICKY BOMB
är en garanti for ett lyckat arrangemang! Pris på forfrågan.

