
3-rätters menyer 575 kr per person

Meny 1

-jordärtskocka på 3 vis,(soppa, chips, puré) med äppelolja och trattkantareller

-Skrei med, havskräfta , potatispuré bellaverde( sparrisbroccoli) sotad fänkål och

hummerveloute

-Kaka på kaffe-choklad med apelsincreme, mandelcrumble och färska bär

Meny 2

-Rökt hjort med pepparot, syrad grädde, kavring, inlagd purjolök och krispig potatis.

-Hälleflundra med sikrom, blomkål pommes duchesse och champagnesås

-Chokladfondant med grädde, kanderade nötter och bakad choklad

Meny 3

-Skagentoast med löjrom, dill och gravad citron

-Örstekt kalvfilé med potatisterrine, svamp, emulsion med tryffel och sherryvinägersky

-Hemmagjord Vaniljglass med lemoncurd, maräng, hallonkrutong och vit

chokladcreme

Buffé lyx 575:- p/p

-Helstek oxfilé

-krämig potatiskaka (L)

-rödvinssås



-bearnaise(Ä)

-nattbakad fläsksida

-rotselleripure

-sotad, gravad sej med rostad majscreme

-crustad m löjromscreme och picklad silverlök

-Ljummen potatissallad

-bakade tomat med buffelmozzarella

-grönsallad

-Bakade betor med nektarin, kummin, persilja och hallon

-Brieost med säsongens marmelad

-bulgur med rostade rotfrukter och örter

-Hembakt bröd och smör

Buffé fest 425:- P/p

-Helstekt biff

-rostad potatis

-örtsky

-rödvinssmör

-krämig potatissallad

-citronmarinerad kycklinglårfilé med knaprig ostronskivling

-quinoasallad med bakad morot och nötter

-grönsallad

-svamppaj

-tryffelcreme



-hembakt bröd och smör

Grekisk buffé 295:- P/p

-kyckling souvlakispett

-grekiska köttbullar

-fläskkarré ”gyros”

-rosmarinsky

-grekisk sallad

-tzatziki

-friterad potatis

-paj med fetaost- spenat

-yemista( fyllda paprikor med ris och örter)

-bröd och smör

Amerikansk buffé 315:- P/p

-Baby backribs

-Texas chiligryta

-Fried chicken

-ostgratinerad bakpotatis

-rostad majscreme

-bbq sås

-coleslaw

-sötpotatis puré



-majskolv

-”jambalayaris”

-sallad

-bröd och smör

Mexikanske buffé 295:- P/p

-Hemmagjorda tortillachips

-chiligryta på högrev, fläsksida, öl och rökig chilli

-Kryddad havsabborre med mango

-Quesadillas med lagrad ost samt guacamole

-Kryddig fläskkarré med rostad majs

-Friterad potatis

-Svarta bönor med kakao och koriander

-Ceviche på torsk, chilli  och lime

-Salsa och gräddfil

Höstbuffe 295:- P/p

-Kalvstek

-Karl-johansvamp i rödvinssky

-Bakade rotfrukter

-Betor på 3 vis



-Paj med mangold och lagrad ost

-laxrullader fyllda med färskost, pepparrot

-Rotselleripure

-Confiterad svamp med bakad tomatsalsa

-Brieost med säsongens marmelad

-Blandad sallad

-Hembakt bröd och smör

Skaldjursbuffé 765 :-

-Nykokt hummer

-Krondillskokta havskräftor

-Färska Smögenräkor

-kokta kräftor

-Krabbskagen med forellrom på grovt rågbröd

-Vinkokta musslor med fänkål och persilja

-Vitlöksgratinerade greenshellmusslor

-Rökta räkor

-Majonnäs, aioli och Rhode Island

-Smör, bröd och Västerbottensost


