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

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

Förrätter
1 Fisk- och skaldjursmousseline med sockersaltad gurka, syrad kålrabbi, 

sikrom och pepparrot 

2 Oxtartar med chorizoemulsion, picklade vindruvor, marconamandlar och kapris 

3 Bakad fetaost med avokadokräm, semitorkade tomater, 

blodapelsin och rimmad fänkål

Varmrätter
1 Kalventrecôte med vitlöksfrästa färska bönor, blomkålspuré och smörad kalvsky 

2 Regnbåge med krossad potatis, gräddfil, gräslök och bacon, glaserade betor  

samt musselvelouté

3 Gulärt- och rotsaksfritter med zucchini, bakade lökar, saltbakad

 rotselleri och salsa verde 

Desserter
1 Profiteroles med ricotta, persika och honung 

2 Smultron och ananas med kokos

3 Choklad med kola, kokos och grädde

Antal gäster från 100 personer, menyvalet gäller för hela sällskapet förutom specialkost. 
Vid val av tre rätter ingår kaffe eller te. 

Mindre justeringar av menyn kan förekomma.
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 Dinner 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 Fish and shellfish mousseline with sugar-salted cucumber, pickled kohlrabi, 

whitefish roeand horseradish

2 Beef tartar with chorizo   emulsion, pickled grapes, marcon almonds and capers

3 Baked feta cheese with avocado cream, semi-dried tomatoes, blood orange 

and rimmed fennel

Main courses
1 Rib Eye with garlic-fried fresh beans, cauliflower puree and buttered au jus

2 Rainbow trout with mashed potato, sour cream, chives and bacon, 

glazed beets and cress velouté

3 Yellow chickpea fritters with root vegetables, zucchini, baked onions, 

salt-baked celeriac and salsa verde 

Desserts
1 Profiteroles with ricotta, peach and honey

2 Wild strawberries and pineapple with coconut

3 Chocolate with caramel, coconut and cream

Minimum 100 guests, 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. 


