MERCEDITAS MENY 2022
Skärgårdstallrik med sill, salmalax & Skagen
Smörstekt laxfilé med sommarpotatis, krispiga sommarärtor, hyvlad sparris & vitvinssås
Sommarjordgubbar med vanilj-yoghurtglass, citronsmörkaka & citronkräm
680:Gourmet tomatsallad med stracciatella & sommarörter
Kronärtskock- & bondbönetangine med majskräm & fregola
Tiramisu med hallon & limoncello
690:Kalvcarpaccio med ostkrisp, löjrom & tryffelmajonnäs
Pärlhöna med krossad potatis, sommarkål and senapsvelouté
Vit chokladmousse med pistagekaksmulor, yuzukräm & pistageglass
720:Marinerad tonfisk med avokadokräm & räkchips
Rosastekt ankbröst med pak choi, hasselnötter & marsalasås
Chokladmoussetårta med ganache & körsbärssås
730:Ceviche på salmalax med kungskrabba, chili & lime
Lammytterfilé med örtcrust, spetskål, sparris & lammjuice
Honung Basque Cheesecake med tartar på röda bär & hallonsås
760:Vitlöksstekta jumboräkor med brödkrutonger & svart vitlöksaioli
Entrecôte med smörbakad purjolök, morotspuré, lökpuré & rödvinssås
Kokospannacotta med passionsfrukt, mango & karamelliserad ananas
760:Kalix löjrom med vispad crème frâiche & smörstekt bröd
Renfilé med säsongens grönsaker, blomkålspuré & rödvinssås
Pavlova med hemgjord hallonglass & marinerade färska bär
780:Pata Negra med hyvlad manchego & grönsakssauté Piperade
Torskryggfilé med pak choi, sparris & hummersås
Banan rum baba med ananas- & crème frâiche-glass
780:Råbiff på oxfilé med picklade gulbetor, parmesan & dijonnaise
Smörstekt gös med sommarpotatis, sparris samt sherry Beurre blanc
Chokladbavarious med sommarbär & hemgjord hallonglass
820:-

I samtliga menyer ingår kaffe & chokladtryfflar

Osttallrik: Ett urval av ostar med marmelad & hembakt frukt-& nötbröd (150:-)
Samtliga priser är exklusive moms. Med reservation för ändringar & tillgång till råvaror

Merceditas kanapéer & snittar
Sweetchili-räkor med avokadosalsa
Mini Toast Skagen
Räkcocktail-krustader
Minitoast med Kalix löjrom
Löjromspizza
Tonfisktartar med kimchimajonnäs
Laxtatar med fänkål & ägg
Croque Monsieur på rökt lax
Gratinerad kräfttoast
Blinier med krabbröra och löjrom
Hummer med puré av gröna ärter & mynta (minst 10 st)
Mini toast med vispad chèvre & rödbetstartar
Kronärtskockcrostini med chili & parmesan
Smördegspuffar med kimchi & mozzarella
Spett med prosciutto, melon & minimozzarella
Vattenmelon med marinerad fetaost & Kalamataoliver
Minipizza med getost, svarta oliver & basilika
Minimozzarella med het paprikakräm
Pata Negra med svamptapenade
Krispbröd-kanapé Reuben
Bruschetta med italiensk råbiff
Ankleverkanapé med päronchutney

34 kronor per styck (minimum 8 st av varje)

Chips, nötter & snacks:
30 kr per person
Oliver:
30 kr per person
Plock- och charktallrikar enligt förfrågan:
220 kr per person
Dipptallrik:
Hemgjord dipp, serverad med grönsaker & krispbröd
68 kr per person
(Beställning för minst 8 personer)
Priser är exklusive moms

Merceditas lunchmeny
Toast Skagen
Laxfilé med färsk sparris & zucchini, sommarpotatis, ansjovisdressing & vitvinssås
440:-

Gourmet tomat- & mozzarellasallad med pestodressing & kryddad gazpachosås
Bakad spetskål med blomkålspuré, gremolata, parmesan & hasselnötsolja
440:-

Tonfisk tartar med soja, ingefära & kimchimajonnäs
Majskycklingbröst, sparris, mandel & sherrysmörsås
460:-

Torskceviche
Hjortfilé med sojabönor, sommarkål, färskpotatis, pancetta & rödvinssås
480:-

Carne crudo med citron, dragon, betor & parmesanost
Ångad torskrygg med ägg, räkor & dillmajonnäs
480:-

Halstrade pilgrimsmusslor med champagnesås & löjrom
Steak Minute med pommes, tomatsallad & bearnaise
490:-

Kalix löjrom med vispad crème frâiche & smörstekt bröd
Helstekt renfilé med säsongens grönsaker, sommarpotatis & lingonsky
590:-

I samtliga rätter ingår nybakat bröd & kaffe

Desserter
Sommarjordgubbar med vaniljcrème frâiche-glass
Merceditas chokladmousse
Vaniljpavlova med grädde & säsongens bärtartar
Ananascarpaccio med ingefära & chilisirap, serveras med hemgjord crème frâiche-glass
160:-

Samtliga priser är exklusive moms. Med reservation för ändringar & tillgång till råvaror

Merceditas lättare lunch
Varm kycklingsallad med serrano, avokado & Juliusdressing
240:Sommarsallad med varmrökt lax & Nobisdressing
250:Varm grönsakssallad med rostade morötter, kikärtsbiffar, labneh & yoghurtdressing
260:Mandelpanerad rödingfilé med sparris, färska örter & smörsås
260:Lammentrecôte med sommarärtor, mynta & vitlökskräm & lammjus
260:Torskrygg med grön papayasalad & gröncurrysås
340:Skaldjurssallad med sommarpotatis, sparris & örtdressing
380:-

I samtliga rätter ingår nybakat bröd & kaffe

Desserter
Sommarjordgubbar med vaniljcrème frâiche-glass
Merceditas chokladmousse
Vaniljpavlova med grädde & säsongens bärtartar
Ananascarpaccio med ingefära & chilisirap, serveras med hemlagad crème frâiche-glass
160:-

Samtliga priser är exklusive moms. Med reservation för ändringar & tillgång till råvaror

