
Menyförslag

Förrätter 

Husets räk- & kräftröra på en salladsbädd samt danskt rågbröd 

Basilika- & tomatbruschetta med Parma och pinjenötter serverad med en melonsallad spetsad med färsk chili 

Varmrätter

Mozzarellafylld kycklingfilé med en sås på soltorkade tomater och rotfruktskompott 

Helstekt oxfilé med husets pepparsås serveras med en krämig potatisgratäng 

Laxfylld rödtungsfilé med hummersås, dillslungad potatis och smörkokt grön sparris 

Desserter 

Vaniljfudgepannacotta med bär

Kladdkaka med grädde och färska bär 

595 kr/person
Valfri 3-rätters festmeny, 1 glas mousserande, 1 glas vin, kaffe,  

lokalhyra, dukning, städning, personal 
 



Bufféförslag

Säröbuffé 

Husets Inlagda Sill, Klassisk Gubbröra, Skaldjurspaté, Romsås, Rökt Lax, Pepparrotsgrädde, Gravad Lax, 

Hovmästarsås, Marinerad Fläskytterfilé, Färskpotatissallad, Västerbottenpaj, Hembakat Focacciabröd

Smör

Italiensk buffé

Örtmarinerad Kycklingfilé, Lufttorkad Parmaskinka, Capresesallad med Mozzarella och Tomat,

Melonsallad med Mynta och Chili, Frittata med Broccoli och Parmesan, Oliver, Mixsallad, 

Hembakat Focacciabröd, Tapenade, Italienska Ostar, Fikonmarmelad

BBQ Buffé 

BBQ-glazad Fläskkarré, Lime- och Chilimarinerad Kycklingfilé, Hustets Potatissallad, 

Rostad Majskräm, Mixsallad, Hembakat Focacciabröd, Hummus

575 kr/person
Valfri buffémeny, 1 glas mousserande, 1 glas vin, kaffe,  

lokalhyra, dukning, städning, personal 
 



Till välkomstdrinken 
 

20:-/st

Laxroulad med färskost

Taleggio med fikonmarmelad

Skaldjursmousse på danskt rågbröd

Litet rostbiffknyte med fyllning 

 

35:- /st

Liten löjromstoast med finhackad rödlök 

 

55:- /person

3 små snittar - köksmästarens favoriter

Nattamat 

 55:- /person

Janssons frestelse med knäckebröd och en god lagrad ost 

20:- /person

Kokt wienerkorv & bröd 

Prislista viner

595:- /flaska 

Champagne 

395:- /flaska

Mousserande vin 

295:- /flaska

Husets vin



Bra att veta
Dekoration

Vi dekorerar med blommor på borden vilket ingår i lokalhyran. 

Övrig dekoration får ni tillgång till lokalen för att kunna göra.

Wifi & projektor
Wifi och projektor finns i våra lokaler, vilket ni får tillgång till.

Musik 
Vi har en ljud- och ljusanläggning på plats, som vi hyr ut.  

Om ni önskar discjockey kan vi förmedla det. Önskar ni ta med egen  

utrustning, band eller liknande går det självklart bra.

Alkohol
Då vi innehar serveringstillstånd är det inte möjligt att ta med egen alkohol.

Stägning
Vi får inte ha öppet längre än klockan 02.00.


