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FÖRRÄTTER
Räk-och kräftröra serveras på lantbröd (tillägg 75 kr)
M/S Segelkronans silltallrik med kryddost och kokt potatis
Caprese på buffelmozzarella med tomat, basilikaolja och krutonger
Sparris med hollandaise, pancetta och krasse
Vegetarisk skagenröra med pepparrot, dill, citron, tångkaviar på surdegsbröd

VARMRÄTTER
Majskyckling med krämig risonisallad blandad med säsongens primörer
och västerbottenost serveras med en syrlig gremolata
Stekt ankbröst med potatisgratäng, bakad tomat, rödkål, äpple serveras med
en grönpepparsås
Bakad kalventrecôte med persiljesmör, potatispuré, picklad rödlök, sockerärtor
serveras med rödvinsås
Rimmad torskrygg med palsternackspuré, röda linser, fänkål och rostade
morötter, serveras med en vittvinsås med smak av citron
Stekt röding med dillslungad potatis, portabello, kapris, bacon och brynt smör
Karamelliserad sötpotatis med glaserad sparris, linser, gremolata, mango,
valnötter, koriander, gräslöksaioli och tapioka

EFTERRÄTTER
Blåbärspaj med vaniljglass
Chokladkaka med hallonmousse
Vispad citronpannacotta med kardemummakaka och färska bär
Chokladtryffel
Vegansk brownie med färska bär

Vi önskar ert menyval senast 14 dagar före ankomst.

2-rättersmeny – 485 kronor per person
3-rättersmeny – 595 kronor per person
Samtliga i sällskapet enas om en förrätt, en
ed
varmrätt och en efterrätt.
Kostavvikelser ligger givetvis utanför.

FÄRDIGA TRERÄTTERSMENYER

MENY SEGELKRONAN

575 kronor per person

Räk-och kräftröra serveras på lantbröd
Majskyckling med krämig risonisallad blandad med säsongens primörer och
västerbottenost serveras med en syrlig gremolata
Vispad Citronpannacotta med kardemummakaka och färska bär

BUFFÉFÖRSLAG

SVENSKA BUFFÉN

565 kronor per person

Västerbottenpaj med gräddfil, lökblandning och sikrom
Två sorters sill
Charkbricka
Skagenröra
Limegravad lax med hovmästarsås
Kokt potatis
Rosmarin & vitlöksbakad flankstek med örter
Grönsallad
Bröd, smör och ost
Dessert: Vitchokladmousse med citrusmarinerade jordgubbar och krossade
drömmar

Vi önskar ert menyval senast 14 dagar före ankomst.

BUFFÉFÖRSLAG
MINGELBUFFÉN

495 kronor per person
Marinerad biff med pepparrotscrème och bakad tomat
Charkbricka med ost och marmelad
Het räkröra med tunnbrödschips
Quesadillas med kyckling alt. vegetarisk
Rökt lax med avokado på gurkcanapé
Rödbetscanapé med ädelostcrème och honung
Dessert: Vitchokladmousse med citrusmarinerade jordgubbar och krossade
drömmar

BBQ Mingeluffé

490 kr per person

Flankstekt i pitabröd med kikärtsdressing, mango och avokado
Grillad halloumi
Marinerade kycklingvingar
Merguezkorv på lamm
Chili PotatissalladBlomkål-och broccolislaw
Charkbricka med salami, Serranoskinka, mortadella
Salladsblad med avokadosalsaAijvarcrème fraiche
BBQ-sås
Blandsallad
Bröd, smör och ost

Lägg till
Marinerad helgrillad oxfilé
95kr/person
Alla priser är inkl. moms
Samtliga bufféer minimum debiteras för 30 pers.
Vi önskar ert menyval senast 14 dagar före ankomst.

CANAPÈER
Skagenröra på pumpernickel
Krustader med skinkröra och äpplen
Potatis med crème fraiche och löjrom
Tunnbrödsstubbe med ren, pepparrot och färskost
Rökt laxstubbe med wasabi
Salladsblad med avokadosalsa

MINGELMAT
Tortillachips med het majsröra
Marinerad biff med pepparrotscrème och bakad tomat
Het räkröra med tunnbrödschips
Quesadillas med kyckling alt. vegetariskt
Rökt lax med avokado och gurkcanapé
Rödbetscanapé med ädelostcréme
40 kronor styck, minimum tre stycken per person
Alla priser är inkl. moms
Vi önskar ert menyval senast 14 dagar före ankomst.

