Meny I
Förrätt:

Ostronbakad och torchad torskrygg, torkad pilgrimsmussla,
mousselinefylld steklök (minilök), kålrabbi, dillcréme och örtolja

Varmrätt:

Grillad hel lammentrécôte ”café de Paris”, fänkål, parmesan- och
potatis terrin, skum av haricots verts

Dessert:

”Lemon tarte” på Slottsträdgårdens vis, maräng, citronsorbet, krossad
mördeg, karamelliserat sockerflarn

Meny II
Förrätt:

Avocadocréme, tomat- och tabasco jus, tomatgelé, krabb boll

Varmrätt:

Gösfilé, rostad blomkålscréme, smörstekta puylinser, krispig persiljerot
rullad i parmesan- och hasselnötter, rödvinsreduktion på Madeira.

Dessert:

”Glace au four” kokosglass, rostad ananas soppa, fryst vaniljcréme,
lakrismaraäng, sockerkaka

Meny III

(vegetarisk)

Förrätt:

Bränd lök med bränd brödcréme och syrlig getyoughurt

Varmrätt:

Halstrad vit sparris, vinäger- och smörkokt strandkål, gröna jordgubbar,
råhyvlad sparris, vinaigrette på grillad vårlök- och fläderkapris, bovete

Dessert:

Se meny I och II

Pris per kuvert meny I - IV: 690 kr inkl moms
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SLOTTSTRÄDGÅRDENS VEGETARISKA BUFFÉ
SOPPA
2 sorters hembakat bröd med vispat smör
SALLADER
3 olika lagade rätter
VARMRÄTTER
3 olika lagade rätter
TILLBEHÖR
t ex röror, picklat, sås
DESSERT
Tre sorters bakverk med skuren färsk frukt
OBS!
Varierar efter säsong och tillgång av råvaror.
Menyförslag lämnas senast 14 dagar innan bokningsdatum.

Pris per kuvert: 690 kr inkl moms

VEGETARISK BUFFÉ MED MÅNADENS FISK ELLER KÖTTRÄTT

Samma buffé som ovan med en fisk- eller kötträtt
OBS! Kött- och fiskråvaror varierar beroende på årstid & tillgång
Pris per kuvert: 790:- inkl. moms
Priser för samtliga menyer inkluderar personal, städning, möblering dukning, utensilier, våra
festdukar & servetter (ej linnedukar och linneservetter, vilket vi kan hyra åt er till
självkostnadspris på Westmans) teknisk utrustning som takhängd projektor med duk, trådlösa
mickar, PA-anläggning med 5 högtalare, ljusanläggning, fri WiFi, m.m.
Menypriset gäller för sällskap på minst 40 personer och ett öppethållande till senast 23,00.
Samtliga priser är inkl. moms men med reservation för ändrade regler/avgifter/skatter för
moms och alkoholskatt från myndigheter under 2019.
Så långt som möjligt används ekologiska- och närproducerade råvaror till samtliga rätter.
Säsongens fisk kan variera beroende på tillgång och säsong. Vi använder aldrig rödlistade
fisksorter.
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