Festvåningsmeny
Med reservation för ändringar i menyer och priser då råvarorna ändrar priser efter säsong och
tillgången kan variera. Observera att några av rätterna har dagspriser som löjrom & viltfilé.

FÖRRÄTTER

FÖRRÄTTER

FISK

VEGETARISK

Löjrom på råraka med crèmefraiche och rödlök
(OBS! säsongens pris, ingår ej i menypriserna)

Timjandoftande skogssvampssoppa och
västerbottencrostini

Kräftor med Västerbottenpaj

Chèvre överbakat rödbeta på salladsbädd

Rökt laxcarpaccio med Västerbottencrème
Ceviche på pilgrimsmusslor & sesamhalstrad tonfisk
serveras med ängssyrad sallad med avokado,
ingefära och chili

VEGAN

Klassisk Skagentoast med handskalade räkor
toppad med rom, dill & citron

Vi kan även göra en liten delitallrik som är med
antigen fisk, kött, vegetarisk eller veganska rätter.

Kommer inom kort

Kontakta oss för förslag och priser.
KÖTT
Fylld parmaskinka med färskost, vitlök och franska
örter på bädd av krispig ruccolasallad. Severas
med melon och rostade pinjenötter.
Timjandoftande skogssvampssoppa med rostat
bacon serverad med västerbottencrustini
Carpaccio på rucolabädd med kronärtskocka,
tryffelcrème, parmesan och pinjenötter
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Festvåningsmeny
Med reservation för ändringar i menyer och priser då råvarorna ändrar priser efter säsong och
tillgången kan variera. Observera att några av rätterna har dagspriser som löjrom & viltfilé.

VARMRÄTTER

VARMRÄTTER

KÖTT

FÅGEL & FISK

Ädelostfylld tournedos på rödvinspegel med
säsongens primörer serveras med en potatiskaka

Fylld Kycklingrulle med spenat, lufttorkad skinka
och färskost, serverad med säsongens primörer,
potatisbakelse och rödvinssky

Långkok på Ox kind med madeirasky som serveras
med tryffelpotatispuré
Säsongens viltfilé med rostade svartrötter,
timjansmadeirasås, potatisgratäng och kantareller
(OBS! säsongens priser)
Säsongens Rostbiff glaserad med peppar och dill
serverad med rödvinsreduktion, tryffelbearnaise
samt en röd ratatouille
Lammrostbiff med fetaostsallad och tranbärsky
serveras med och syrlig morot och parmesancrème
Lammracks med tomatkompott serveras med
rotfruktsgratäng toppad med Chevré
Kalvhare med rostade primörer efter säsong,
kantarellsky och potatisgratäng
Ankbröst med olivsky, rostad fårost serveras med
sötpotatispuré

Röding överbakad med shiitakesvamp och
Västerbottenost serveras på vitvinspegel med
jordärtskockspuré
Klassisk Helgeflundra med ägg och räkor skirat
smör och pepparrot serveras med säsongens
potatis (kokt)
Fransk fisksoppa med flagad edamerost, krutonger
och aioli
Gös brässerad i vitvinssmörsås smaksatt med färsk
ramslök och citron serverad med späda
grönsaksprimörer samt potatisstomp med smör
VEGETARISK
Kommer inom kort
VEGAN
Hemmagjorda kikärtsbiffar stekta i vildpeppar
serveras med mogna fläderbär, saltrostade
rödbetor & steksky med sherryvinäger.
Krispiga svampbiffar med pepparsås och
säsongens potatis.
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Festvåningsmeny

DESSERTER

DESSERTER

Bröllopstårta/tårta
(istället för dessert, standard tårta)

VEGAN
Kommer inom kort

Vaniljpannacotta med salsa av mango,
jordgubbar, valnötter och cointreau
Franska ostar med marmelad, blandade frukter
och hembakat fröknäcke

VEGETARSIK
Kommer inom kort

Chokladsymfoni med färska bär
Hjortronparfait med jordgubbssallad

KUNGAPAKETET

ADELSPAKETET

BORGARPAKETET

Välkomstdrink/brudskål med
påfyllning – Mousserande
Canapéer 3 sorter

Välkomstdrink/brudskål med
påfyllning – Mousserande

Välkomstdrink/brudskål –
Musserande

Tre rätters middag
Vinpaket med (3 glas vin)
Dessertvin 6 cl
Kaffe/te
Tårta/Bröllopstårta

Tre rätters middag
Vinpaket med (3 glas vin)
Kaffe/te
Tårta/Bröllopstårta kan bytas ut mot
desserten

Musikanläggning
Lokalen 15:00-02:00

Musikanläggning
Lokalen 15:00-01:00

Musikanläggning
Lokalen 15:00-01:00

Arrangemangstid max 4 h, där
efter debiteras 350 kr/h

Arrangemangstid max 3 h, där
efter debiteras 350 kr/h

Arrangemangstid max 2 h, där
efter debiteras 350 kr/h

Blomarrangemang ”grande”

Blomarrangemang ”medium”

Blomarrangemang ”modest”

Pris: 1 975 kr/person

Pris: 1 385 kr/person

Pris: 995 kr/person

Fyra rätters middag
Vinpaket med (3 glas vin)
Dessertvin 6 cl
Kaffe/te
Avec 3 cl
Tårta/Bröllopstårta
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