CAT E R I N G
FÖRRÄTTER

VARMRÄTTER

DESSERTER

TOAST SKAGEN				95kr
med löjrom, dill, citron & serveras med torkade
brödskivor

FLÄSKFILÈ					179kr
svensk fläskfilé serveras med krämig potatissallad,
baconfrästa bönor, bakade tomater samt bearnaisesås

CHOKLADKAKA				89kr
med kola, saltrostade hasselnötter, grädde & bär

CARPACCIO				119kr
med tunnt skuren oxfilé, tryffelmajonnäs, syrade
kantareller, krutonger samt parmesan

UGNSBAKAD TORSKRYGG			195kr
MSC märkt torskrygg med mandelpotatispuré,
knaperstekt bacon, hackad rödlök & sockerärta
samt citrusdoftande smör

”CARPACCIO” PÅ BETOR			
75kr
med persiljerotspuré, friterad kål & groddar
samt rostade mandelspån

PARMALINDAD ÖLÄNDSK KYCKLINGFILÈ
serveras med rostade primörer efter säsong
samt potatis, äppelcidersås samt bakad lök

179kr

OXFILÈ FRÅN TRAKTEN				299kr
Serveras med rödvinssky, puré på gulbeta &
jordärtskocka samt smörfräst brysselkål,
smålök & kantarell				

VITCHOKLADMOUSSÈ 			79kr
med chokladkaramelisserade nötter & inlagda bär
PANNACOTTA				79kr
med smak efter säsong, serveras med
Challes smarriga tillbehör
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GREMOLATA BAKAD LAX			
199kr
med ljummen primörsallad samt avokadodressing
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10-25 personer 269kr / 25 eller fler 245kr
POTATISGRATÄNG
med vitlök, örter & purjolök
KRYDDGRILLAD FLÄSKFILÈ
svensk fläskfilé med kryddblandning
ÖRTMARINERAD KYCKLING
kyckling från öland med örtblandning
GRÖNSALLAD
morot, tomat, gurka & paprika
SMAKS ÖRTBRÖD
med vispat smör

SMAKER FRÅN TRAKTEN
10-25 personer 299kr / 25 eller fler 279kr
(detta är en kall buffé)

ÖLÄNDSK KYCKLING
Tunt skivad i en krämig dressing med
lagrad ost från EMÅ samt bacon från Håkans´s
KOTLETT FRÅN HÅKAN`S GLADA GRISAR
Kryddstekt, benfri kotlettrad med
balsamico- & basilikamarinad
PRIMÖRSALLAD
med varmrökt lax från låxbo samt
pepparrotsdressing

SMAKER FRÅN MEDELHAVET
10-25 personer 329kr / 25 eller fler 309kr
PESTOBAKAD LAX
med parmesan & cesardressing
SALLAD PÅ TOMAT & KRONÄRTSKOCKA
med timjan, basilika, citron & chili
PASTASALLAD
med fetaost, basilika, oliver, soltorkade tomater
samt bladspenat
CHARKETURIER
parmaskinka, salami & marinerade oliver

PAJ PÅ EMÅOST
med vispad smetana och hackad lök

TVÅ SORTERS OST
från Räven & osten

GRÖNSALLAD
med rostat fröströssel

CITRON - & ÖRTMARINERAD KYCKLING
i tunna skivor med parmesan och ruccola

SMAKS ÖRTBRÖD
med vispat smör

FOCCACIA
med soltortkade tomater, oliver & pesto
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Kontakta oss så ser vi hur, vi kan tillsammans kan hitta det bästa
för just er!

BESTÄLLNING?
ring oss på 0492-10990 så hjälper vi dig vidare!

