Vi tar endast emot swish och kort

Påsk 2019
Snacks

45:-/st

Tunnbrödchips med dipp
Socker och saltostade blandade nötter och frön
Gordal och Manzanilla-Oliver från Spanien

Äta
Dagens soppa

95:-

Påsklunch

165:-

Påskmåltid

395:-

Med hembakat bröd och brynt vispat smör

Sillunch med smakliga tillbehör

Uppdelat i tre etapper med sillar, varmt, dessert, kaffe och godis. Se meny

Sött
Pralin och Salt Vaniljkola

25:-

Choklad och mandelkaka med inkokt rabarber,
rabarbermaräng och vaniljglass

95:-

Fikabröd

Se vad som sereras under glaskuporna på bardisken

Vid allergi kontakta oss!

Vi tar endast emot swish och kort

Påskmåltid
Påskmåltid 2019
Vi reservar för eventuella ändringar under periodens gång

395:-/person

Aptitretare
^^^

Sill med senapsås och anchochili
Inlagd sill med rödlök, nejlika, purjolök och morot
Sill med pepparrotsås och regnbågsrom
Matjesill med creme fraiche, gräslök, rödlök och svartpeppar
Ägg med egengjord dillmajonäs
Röra på varmrökt lax från Söråkers fisk med örter
Smörslungad kokt potatis och dill
Najadlax från Söråkers fisk (gravad och rökt)
Egenbakat bröd med vispat brynt smör
^^^

Morötter med ramslök, valnötter och chèvre ost
Sotad sparris med pocherat ägg och parmesan
Köttbullar på färs frånVänna gårdskött
Urbenad lammbog från Hällagård
Timjansrostad småpotatis med flingsalt
Kryddpicklade grönsaker med ruccola och rostade solrosfrön
Creme fraichesås med surkål, honung, senap och kummin
^^^

Choklad och mandelkaka med inkokt rabarber, rabarbermaräng och vaniljglass
^^^

Kaffe med pralin och salt vaniljkola

Vid allergi kontakta oss!

Vi tar endast emot swish och kort

Påsklunch
Påsklunch 2019
Vi reservar för eventuella ändringar under periodens gång

165:-/person

Aptitretare
^^^

Sill med senapsås och anchochili
Inlagd sill med rödlök, nejlika, purjolök och morot
Sill med pepparrotsås och regnbågsrom
Matjesill med creme fraiche, gräslök, rödlök och svartpeppar
Ägg med egengjord dillmajonäs
Röra på varmrökt lax från Söråkers fisk med örter
Smörslungad kokt potatis och dill
Najadlax från Söråkers fisk (gravad och rökt)
Egenbakat bröd med vispat brynt smör
^^^

Kaffe med pralin och salt vaniljkola

Vid allergi kontakta oss!

