Affärslunch m/y Etera-2022
Tänk på att ni måste enas om en meny för samtliga gäster
Minimibeställning 10 gäster
2 rätter 520:- (plus 12% moms)
3 rätter 595:- (plus 12% moms)
Förrätter
Cognac gravad oxfilé m ruccola, dressing, rostade pinjenötter o hyvlad parmesan
Gravad lax med avocado och pepparrots creme
Gubbröra på mörkt bröd
Rödbetor med saltrostad mandel och getost (veg)
Ceasar sallad med svensk grillost (veg)

Varmrätter
Rödtunga med sparris, morötter och champagnesås
Högrevsburgare med rostad potatis/sötpotatis, sallad och dressing
Ungsbakad lax duchess potatis och primörer
Majskyckling, sockerärtor, morötter, lök och portvinssås
Bakad portobello med pumpapuré (veg)

Desserter
Hjortronparfait med rostad mandel
Kladdig chokladkaka med frukt, bär och grädde
Jordgubbar med vaniljglass

Bröd och smör ingår

Komponerade menyer m/y Etera-2022
Tänk på att enas om en och samma meny för samtliga gäster
Minsta antal 10 gäster

Pris 780:- (+12% moms )

Meny Klassiker
Toast Skagen
Oxfilé med glacerade primörer och rödvinssås
Chokladmousse med frukt o bär

Meny Sommar
Grön sparris med tryffelsdressing, parmesan och rostade pinjenötter
Torskrygg med räkor, hackat ägg, pepparrot och brynt smör
Marinerade jordgubbar med vaniljglass

Meny Sverige
Sill, lax och Skagenröra
Smörstekt hjortinnerfilé med svampragu, haricot verts, calvadossås
Hjortronparfait med rostad mandel

Meny m/y Etera
Löjrom med traditionella tillbehör och Västerbottenostpaj
Rödtunga med pilgrimsmussla, sparris och champagnesås
Limecheescake med sommarbär

Canapeér-plockmat m/y Etera-2022
Pris plockmat 40:-/st. Minimibeställning 15 st/sort (+ 12%moms)

Tunnbrödsrulle med lax, sallad och pepparrotscreme
Tunnbrödsrulle med rökt skinka, sallad och örtcreme
Tunnbrödsrulle med Skagenröra
Sandwich med lax / rom
Sandwich med gorgonzola, parmaskinka och ruccola
Sandwich med Skagenröra

Canapé med räkor, citronmajonäs och svart rom
Canapé med löjrom, gräslök och rödlök
Canapé med cambozola, fikonmarmelad och pinjenötter
Canapé med lax och pepparrotscrème
Canapé med breasola och gorgonzolacrème/aprikos
Canapé med Skagenröra och löjrom

Cocktailspett med melon / parmaskinka
Cocktailspett med minimozzarella / tomat och ruccola
Cocktailspett med salami, basilika och minitomat
Cocktailspett med melon / salami
Cocktailspett med ost/ blå druva

Snacks
Jordnötter / salta pinnar

á 15:-/pers

Cashewnötter / chips

á 30:-/p

Oliver 2 sorter

á 30:-/p.

Chokladdoppade jordgubbar / 2st.
( Denna meny kan innehålla gluten / laktos )

á 30:-/p.

Smörgåsar-småbröd på m/y Etera-2022
Minimibeställning 15 resp. sort (+ 12%moms)

Smörgåsar
Stor baguette alt. ciabatta med ost/skinka

85:-

Stor baguette alt. ciabatta med Skagenröra

85:-

Stor ciabatta med rostbiff, remuladsås och rostad lök

95:-

Liten baguette med valfri fyllning

45:-

Kaffebröd
Kanelbulle

28:-

Petit four

38:-

Brownie

55:-

Små kakor 3 sorter

35:-

Denna meny innehåller gluten / laktos

