
Matiga Buffér

1.

Rostad paprika
Marinerade oliver (mamut & kalamata) 476:-/pp
Räk & pepparrotsröra på toast
Svartpeppar halstrad tonfisk - wasabidressing
Pankofriterade tigerräkor
Grönsallad
Rostade grönsaker
Vikentomat - ruccolasallad - citrusvinegrette
Chilibakad gårdskyckling 
Grillad tunskuren grillad biff - shiitake - soyamarinad
Timjanrostad potatis
Örtsky
BBQsås

Baguette
Brie - Grevé

2.

Hummer
Havskräfta Dagspris                                                                                     
Rökta räkor
Färska räkor
Ostron
Krabba
Spindelkrabba
Löjrom
Skagenröra
Hummersoppa
Grillad citron

Ägghalvor - räkor - rom
Västerbottenpaj - gräddfil - rödlök - gräslök
Säsongens grönsallad
Scharlottenvinegrette
Aioli
Baguette
Steningelimpa
Knäckebröd
Västerbottenost - Brie - Grevé



3.

4 sorters sill
Gubbröra - kavring     460:- /pp
Gödkalvsrostbiff - pepparrot - krasse
Sotad lax - citron & gräslöksmajonäs
Glaserad gårdskarré - äppelcidervinegrette - säsongens lökar - äpple - körvel
Grillad rostbiff - karamelliserad lök - picklad fänkål
Rökt röding - senapssås 
Timjanrostad potatis
Sallad på matvete - säsongens gröna
Västerbottenpaj
Honungsgratinerad chevre - baguette

Baguette
Brie - Grevé

4.

Hot wings (heta)
Ribs     442:- /pp
Karré
Bogfilé
Kycklinglår

Allt protein marinerat i våra olika smakrika marinader.

Cole-slow
Rostad majs - paprika
Grillade marinerade grönsaker
Smakrikt marinerad svamp
Mixsallad
Rostad potatis
Potatisgratäng (chipotle)

Pico de gallo
Aioli
Bearnaise
BBQ



5.

Grillad halloumi
Pankofriterad torskfilé 460:- /pp
Ceviche lax - koriander
Grillade tigerräkor 
Rostade rotfrukter
Tomat - mozarella - basilikasallad
Säsongens rostade lökar
Marinerade oliver (kalamata & mamut)
Mixbönsallad - vinegrette - krutonger
Rostad sötpotatis

Baguetter - olja - rostade grönsaker

*Går att byta ut till mer vegetarisk eller vegansk



Dryckespaket

1.

  Dryckespaket 310 :-

1 glas Cava fördrink
2 glas vin varmrätt

2.

    Dryckespaket   410 :- 

1 glas Cava fördrink
1 glas vin förrätt

2 glas vin varmrätt

3.

   Dryckespaket 950 :-

1 glas Cava fördrink
1 glas vin förrätt

2 glas vin varmrätt

Fri bar öl, vin

4.

   Dryckespaket 1200 :-

1 glas Cava fördrink
1 glas vin förrätt

2 glas vin varmrätt

Fri bar öl, vin, sprit

Fri bar 3 timmar.
 

(Husets viner, utvalda öl på flaska och 2-komponents drinkar)



Vi hoppas att ni hittade 
något som föll just Er i 

smaken. 
Självklart kan vi anpassa oss 

efter era behov och 
önskemål. 


