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Meny

Råraka med crème fraiche, löjrom, rödlök, citron & dill
(Veg/vegan alternativ finns)  

185 kr

Laxtartar med sikrom, créme fraiche, rosépeppar & citron
210 kr

Toast skagen med löjrom, citron & gräslök
195 kr

Svampsoppa med örtcreme, bacon & timjan  
 (Veg/vegan alternativ finns)

175 kr

Västerbottenost soppa, löjrom, mascarpone och gräslök
210 kr

Inkokt vit sparris, brynt salviasmör, citron-mascarpone
och pistagenötter (Veg/vegan alternativ finns)

225 kr

Förrätt
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Fisk
Stekt Hälleflundra med brynt smör, pepparrot, 

stekt bacon, potatispuré samt krasse
380 kr

Ugnsbakad Hälleflundra med skirat smör, grönärtspuré, picklade 
cocktailtomater, örtslungad potatis, stekt bacon och vattenkrasse

390 kr

Stekt Hälleflundra med löjrom & laxrom fylld gräslökssås, råstekt 
potatis, dill, syrad fänkål samt sparris

415 kr
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Varmrätt

Citron-/rosmarinmarinerad lammfilé med skysås, 
chimmichurri samt rotfrukts-confit

370 kr

Örtmarinerad lammfilé med rödvinssky, 
gröna bönor & picklad rödlök 

380 kr

Pepparstekt lammfilé med gräddstuvad 
spetskål & fänkålscrudité

370 kr

Lamm
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Vegetarisk
Svamprisotto, ostronskivling, skogschampinjoner & portabello 

toppas med parmesanost, picklade tomater & färsk basilika
310 kr

Gratinerad getost med honung, valnötter, fikon, granatäpple, 
rödbetor, ruccola och picklade cocktailtomater

310 kr

Friterade kikärtsbullar med saffranbulgur fylld med grönsaker 
samt nötter, tahini, picklad rödlök, persilja, lime och chili

310 kr

Stekt majskycklingfilé med rödvinssky, potatispuré, rökt sidfläsk, 
smörstekt svamp, syltlök, picklade morötter och gräslök

330 kr

Stekt majskyckling, saffran risotto, parmesanost, sparris, 
röd chili, basilika och örtolja

330 kr

Stekt majskyckling, stuvade smörbönor, örtslungad potatis, 
bacon, brysselkål samt fänkålscrudité

330 kr

Fågel
Varmrätt



Créme brûlée
Klassisk vanilj - 135 kr

Kanel - 135 kr
Saffran - 145 kr

Passion/lime - 145 kr
Pistage - 160 kr

 Pannacotta
Klassisk vanilj, toppas med färska bär och halloncoulie och mynta- 135 kr

Pistage, toppas med vitchoklad, krossade pistagenötter och hallon- 160 kr

Saffran,  toppas med rårörda blåbär och färska hallon- 145 kr

Hasselnöt/kolaPC toppas med krossade hasselnötter, 
mörkchocklad och hallon- 160 kr

Hallonpannacotta toppas med passionfruktsgelé och färsk mynta- 145 kr

Inkokta päron
Ingefära och kanel toppas med vaniljglass och mynta- 135 kr

Saffran och kardemumma toppas med mascarponekräm, 
pistagenötter och mynta- 145 kr

Lingon toppas med rårörda blåbär och mandelkräm- 160 kr

Rödvin, stjärnanis, kanel, lagerblad och peppar toppas med 
mascarponekräm, mynta och mandel- 145 kr

Efterrätt
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Sommarbuffén
Minimum Antal 40 gäster 

640 kr/person 

Varmt
Chili/vitlök marinerade kycklingvingar

Köfte (Saftiga, kryddiga färsbiffar)
Stekt Salsiccia

Scampi frästa i olja med chili och vitlök
Friterade Kikärtsbullar med tahinisås

 Varma Sides
Vitlöksbröd

Itch (fin mald bulgur med vårlök, persilja och citron)
Smörstekta champinjoner

Sides
Rostad zuchinni med oregano, pinjenötter och fetaost

Tomat & rödlöksallad med sumak och mynta
Fattoush med friterad libabröd

Libabröd
Rödbetshummus

Baba ganoush
Labneh (hängd yoghurt med mynta och olivolja)

Oliver
Peperoni

Sivri paprika
Picklade grönsaker

Flätost

 Dessert
Klassisk créme brûlée toppas med färska bär

Kakor
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Minimum Antal 40 gäster 
640 kr/person

Ost / Chark
Pecorino

Gorgonzola
Tallegio

Salami Milano
Salami Ventricina

Coppa di parma

Tillbehör
Kex & grissini

Marmelad
Oliver

Soltorkade tomat crème
Kaprisbär

Varmt
Stekt gnocchi med pesto

Kycklingklubba i tomatsås, svarta oliver & morötter
Örtmarinerad fläskfilé

Rostad zucchini, aubergine, paprika, basilika & pinjenötter
Rosmarin och vitlök rostad potatis

Kallt
Bruschetta

Sallad caprese
Caesarsallad

Marinerade oliver
Citron & vitlök marinerade kronärtskocka

Soltorkade tomater med kapris och oregano
Crostini med kålrot, fetaoströra och gräslök

 Dessert
Klassisk créme brûlée toppas med färska bär

Kakor

Italienska buffèn
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Minimum Antal 40 gäster 
640 kr/person 

Varma
Kibbeh (nötfärsfyllda bulgurvete bollar)

Sambosek (nötfärs piroger)
Rakakat Jibneh (Ostrullar)

Fatajer (Spenat piroger vegan)
Falafel (Kikärtsbullar vegan)

Soujouk (Lammkorv)

Kalla
Tabbouleh

Itch-sallad (Finmalen bulgur)
Kronärtskocka, vitlök & citron

Oliver
Sivri

Peperoni
Flätost

Inlagda grönsaker

 Röror
Labneh (Hängd yoghurt)
Baba ganouch (Aubergine)

Honmus (Kikärtor)
Mhammara (Paprika/Valnötter)

 Dessert
Baklava

Libanesiska buffén
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Ost/chark - 270 kr /person

3st ost (Lagrad Cheddar, Brie, Tallegio)
3st charkuteri (Ventricina, spianata calabra, serrano)

3st kex
Bröd (nöt/frukt)
Fikonmarmelad
Päronmarmelad
Halkidikioliver

Chornicons
Ruccola

Kapris
Fikon
Blåbär

Vindruvor

Kanapéer  -  5st  -  175kr /pers

Skagenröra, citron och dill
Löjrom, hängd crème fraiche, citron och dill

Brie, soltorkad tomat och spianata calabra
Manchego, fikonmarmelad och vindruva

Rostbiff, pepparrotscreme och picklad rödlök

Wraps  -  130 kr /pers

Cesar- stekt kyckling lårfilé, romansallad, 
cesardressing, bacon, parmesanost

 
Kyckling/curry- stekt kyckling lårfile, romansallad, currydressing, 

picklad rödlök, cocktailtomater, rostad sötpotatis.
 

Feta - Fetaost, romansallad, picklad rödlök, oliver, 
cocktailtomater, rostad sötpotatis, oregano, olivolja

 
Falafel- friterad falafel, tahinisås, romansallad, 

picklad rödlök, saltgurka, cocktailtomater

Sällskap på minst 20pers. ost & chark, kanapéer eller wraps

Fingerfood
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Lilla
1 enhet fördrink, cava samt 2 enheter vin eller öl

340 kr /person

Mellan
1 enhet fördrink, cava samt 3 enheter vin eller öl

400 kr /person

Stora 
1 enhet fördrink, cava inkl. påfyllning samt 4 enheter vin eller öl

560 kr /person

Kaffe/te
30 kr /person

Dryckespaket
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