höstmeny 2015
höst 15
sallad med krispiga betor & grillad citron
murkelslungad potatissallad med spenat & örter
grillad lax med dill- & fänkålssallad samt rågcrunch
västerbottenpaj med sikromscréme
romansallad med vitlök, parmesan & knaperstekt sidfläsk
grillad kyckling med krasse & dijonnäs
bröd & dipp
300 kr per person

mörka smaker
hyvlad rotfruktssallad med syltad lök & surdegskrutonger
rostbiff med hyvlad parmesan, friterad lök & curryrelish
örtgravad lax med senap, mocca & honung
rostade vinterprimörer med tryffeldressing & friterad purjolök
oliv & tomatsallad
rödlök- & getostpaj
saltkokt potatis med riven pepparrot, dill & citron
bröd & dipp
375 kr per person

almedalen
gremolatagrillat lamm med honungsglacerade morötter
4 sorters tomater med chevré, syltad lök & basilika
grillad kyckling med inlagd svamp & manchego
grillad lax med pinjenötter, rostad skocka, sallad med citron & fänkål
gotländska betor med fetaost & rostade pistagenötter
övervintrad potatis & källarprimörer
italienska grillade grönsaker med halloumi & örter
surdegsbaguette med örtricotta
365 kr per person

shanghai
papaya- & morotssallad med chili, jordnötter & cashewnötter
nudelsallad med marinerade grönsaker & shitaki
soyapocherad lax med misomajonnäs & sjögrässallad
tomat- & myntasallad nok cham
chopchopsallad med kyckling, räkor, chili & wonton
quesadillas med wasabifärskost & sesam
kimchi
380 kr per person

10 stycken snittar x 3
no.1
rökt laxröra på kavring med dill
löjrom på liten paj med dillcréme
ren med pepparrotsfärskost & tunnbröd
95 kr

no.2
skagen på ishavsräkor
löjromscanapé
lenrimmad lax med krasse & aioli
125 kr

no.3
tonfisk nicoise
rostbiff med rostad lök & äggcréme
minipaj med grevéost & sidfläsk
95 kr

no.4
spansk tortilla med paprika & vitlökscréme
kycklingspett med mojo rojo
pinxos med grillad paprika & manchego
95 kr

no.5
laxtandoori med slanggurka
quesadillas med chili, koriander & pharmaskinka
currykycklingspett med yoghurt
100 kr

no.6
högrevsburgare med chilicréme & slanggurka
svamppaj med tryffelcréme
rökt lax, philly, rödlök & avokado
135 kr

no.7
koreansk pulled pork slider med kimchi
soyapocherad lax med misoaioli
kyckling hoisin med gurksallad
145 kr

no.8
skaldjursceviche
”miniwrap” med räka, mango & chili
quesadilla med spicy corn relish
145 kr

no.9
hummerskagen med fänkål
”rossini” oxfilécrostini med ankleverterrine
löjrom med västerbottenflarn & surdegscrostini
185 kr

no.10
pulled pork slider bbq
kycklingslider med raw slaw
högrevsslider med chilicréme
150 kr

sliders x 4
pulled hot pork slider med raw slaw
högrevsslider med slanggurka
kycklingslider med kimchi
portabelloslider med halloumi & persika
195 kr per person

bbq
spett
grillspettbiff- & grönsaksspett
halloumi- & grönsaksspett
cous coussallad
örtcréme
het tomat- & myntasås
grönsallad
zuccini- & fetaostsallad
bröd & dipp
355 kr per person

vinterträdgård
lammfilé med timjan & citron
biff med rökt svartpeppar
lax med sötsur gurkdressing
gröna blad med nobisdressing
vinterprimörer med tryffel
gurka- & vitlöksyoghurt
chipotleaioli
salsa verde
bröd & dipp
395 kr per person

texas/mexico
sotad tri tip
grillad majskolv med smör & riven manchego
seafood med bläckfisk, räkor, musslor, chili & grillad marinerad citron
ceasarsallad
tomat- & chipotlesalsa
grillat kycklinglår bbq
quesadillas
spicy corn relish & avokado
375 kr per person

burgare
högrevsburgare för grillning med hemmagjorda tillbehör

tillbehör
brioce- & chiliflakesbröd
gröna blad
homemade delichiketchup
cheddarost
picklas
bifftomat
avokadoröra
klyftpotatis för ugnen
255 kr per person

bufféer tre mindre
ena
sotad kyckling med citron & svartpeppar
bulgursallad med blandade grönsaker
örtcréme
rostade gotländska betor med krasse
vinterträdgårdsallad
prästostpaj med gräslökscréme
bröd & dipp
175 kr per person

andra
mjukbakad rostbiff med rostad lök
murkelpotatissallad med svenska örter
sallad med vitlöksrostade haricot vertes
bakade rotfrukter från fåle
grillad kyckling med örter
trädgårdssallad
bröd 6 dipp
200 kr per person

tredje
kryddstekt lammfilé
chilimarinerad bönsallad med basilika
salsa verde
sotad lax med fänkålslaw
rostade gotländska betor & potatis
vinterträdgårdssallad
bröd & dipp
225 kr per person

veggiebuffé
gazpachoshot
rårissallad med grönkålschips
sotad tofu med sötsur nypondressing
grillad broccoli med chiliflakes
blomkål & auberginecurry med koriander
grönsallad
tomat & löksallad med feta & mynta
grönärtshoummos & grön tapenad
3 sorters bröd
275 kr per person

tre rätters x 4
no.1
tonfisk- & räkcocktail med avokado & surdegschips
grillad kalv med murkelslungade vinterprimörer, potatiskaka & madeirasky
chokladtrio
435 kr per person

no.2
laxtartar med löjrom, citron & fänkålssallad
lättrökt ryggbiff med bbq-grönsaker, bearnaisesmör & minibakisar
äppeltarte med vit choklad & mandelmassa
465 kr per person

no.3
carpaccio med syltade kantareller, västerbottenost & dillolja
ugnsbakad röding med späda grönsaker, vitvin- & gräslökssmörsås & citronkokt potatis
pannacotta med choklad
426 kr per person

no.4
hummersallad med pistagenötter, pinjenötter, knaperstekt bacon & surdegskrutonger
oxfilé primör provencale med grillad vitlök
citronpaj vanilj & crunch
525 kr per person

avslutning
sött avslut
vinterpavlova med bär, maräng, lemoncurd & hasselnötsvréme
chokladpannacotta med passionsfrukt
melonsallad med mynta, lime & vaniljcréme
tiramisu
cheesecake med bär
mörk chokladmousse med rostade hasselnötter
hallonkompott med yoghurt & mandel
citronmousse
pecannötpaj
85 kr styck

ost
tre sorters svenska ostar med bröd & marmelad
110 kr per person

tre sorters franska ostar med bröd & marmelad
145 kr per person

frukost & lunch
frukostmackor
rågbröd med edamerost, sallad & tomat
rågbröd med kalkon, krassefärskost, sallad & tomat
miniwrap med rökt skinka, dijonsenap, aprikos, ägg, tomat, gurka & sallad
polarbröd med leverpastej, saltgurka, sallad & tomat
35 kr styck

frukostpaket
paket 1
smoothie mango/mynta eller röda bär
rågbröd med kalkon, krassefärskost, sallad & tomat
fruktsallad med pistagenötter
95 kr per person

paket 2
färskpressad apelsin & grapejuice
miniwrap med rökt skinka, dijonsenap & aprikos
grekisk yoghurt med bärkompott, honung & crunch
95 kr per person

matiga wraps
grillad kyckling med lagrad ost & senapsmarinerade grönsaker
asiatisk lax med sjögräs & misoaioli
räkor med ägg, dillmajonnäs & rostade rågsmulor
halloumi med bönor & chilicréme
alla wraps serveras med dagens sallad & kolhydrat
80 kr styck

