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 Festmeny 
Skapa en egen meny! Välj ett alternativ från respektive förrätt, 

varmrätt och dessert. Menyn gäller för hela ditt sällskap. 
_____________________________

Förrätter 
1 Buffelmozzarella med fermenterad citron, sparris och tomat

2 Gravade pilgrimsmusslor med preserverad citron, blomkålskräm, bränd vit choklad 

och krispigt fläsk

3 Carpaccio på oxfilé med friterade marconamandlar, parmesanemulsion, 

semitorkad tomat och ruccola

Varmrätter 
1 Torsk med rostade morötter, hasselnötter, sauterad grönkål, vitvinssås och jalapeñoolja

2 Brässerad lammrostbiff med sotad hjärtsallad, rostad potatis och cidersås

3 Arancini med svamp och tryffel, rostad tomatsås, bakad lök och kungsmussling

Desserter 
1 Kompott på äpple och hjortron, västerbottensostkaka samt lättvispad grädde 

2 Chokladkaka med bruléekräm och björnbär

3 Rabarber och jordgubbar med vit choklad och mandelmassa

Menyn är anpassad för 100 gäster och uppåt, menyvalet gäller för hela 
sällskapet förutom specialkost. Mindre justeringar av menyn kan förekomma. 

Vid val av tre rätter ingår kaffe eller te.
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 Banqueting menu 
Create your own menu! Please choose between the following options for your 

starter, main course and dessert. Your choice of menu applies to the entire company.
_____________________________

Starters 
1 Buffalo mozzarella with fermented lemon, asparagus and tomato

2 Marinated scallops with preserved lemon, cauliflower cream, burnt white chocolate 

and crispy pork

3  Beef Carpaccio with deep-fried marcon almonds, parmesan emulsion,

semi-dried tomato and arugula

Main courses 
1 Cod with roasted carrots, hazelnuts, sautéed kale, white wine sauce and jalapeño oil

2 Braised lamb with smoked heart salad, roasted potatoes and cider sauce

3 Arancini with mushrooms and truffles, roasted tomato sauce, baked onions and king oyster

Desserts 
1 Compote on apple and cloudberry with cheesecake and whipped cream 

2 Chocolate cake with brulee cream and blackberries

3 Rhubarb och strawberries with white chocolate and almond paste

The menu is suited for 100 guests or more, the choices from the menu applies to the entire 
company apart from special diets. Coffee or tea included when ordering three dishes. 

Minor adjustments to the menu may occur.


