
Sallad med äpple från Svärtinge, rostat sidfläsk från Wadstens chark, 
fårost, selleridressing och brödkrutong
Halstrad hälleflundra med brynt äggsmör och pepparrot, pressad potatis
Chokladbrownie med saltkola och pecannötter   

 

Sotad tonfisk med wasabicreme och brödsticks
Kycklingfilé från Öland fylld med parmesan och basilika, serveras med 
cognacsås och vitlöksrostad potatis

 Äppeltartlette med maräng och hallon   

 

Räk- och pepparrotsbakelse med forellrom och picklad rödlök
Porter- och ingefärsbakad fläsksida av rapsgris med ost och lökpaj (Boxholmsost)
Hallon och vaniljparfait med stekt sockerkaka     

Sallad med Västerbottenostterrine, kräftor, dillcreme och fröknäcke
Helstekt oxfilé med cognacsdoftande pepparsås, 
vitlöksstekta champinjoner från Tornby, rostad potatis
Citronpannacotta med blåbärskompott och nötbräck     

Najadlax från Sjöarps rökeri med Östgötasenapscreme och friterad kapris
Hängmörad ryggbiff från Östergötland med tre sorters lök,
potatis- och gorgonzolagratin
Ekologisk chokladglass från Sänkdalen med ljummen körsbärskompott   

Gurksoppa med sparriscreme
Vegetarisk biff med örter och champinjoner från Tornby, toppad med Najas halloumi
Mangomousse med frögranola och björnbärsrippel  
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Bankettmenyer

Alt 1 482 kr

Alt 2 359 kr

Alt 3  363 kr

Alt 4  509 kr

Alt 5  447 kr

Alt 6 342 kr

Pris per person samt exkl moms om inget annat anges. 
Minimum 30 gäster vid beställning av bankett samt buffémeny, 
är Ni färre i sällskapet - begär offert.

Buffé

Italiensk buffé
Foccacia med färskost smaksatt med rostad paprika
Sallad med coctailtomat, mozzarella & basilika
Bruschetta med lufttorkad skinka & Parmesancreme
Fänkålsbakad laxfilé med Parmesan
Kycklingfilé med rostade oliver, citron & solrosfrön
Kalventrécote med rosmarin & tonfisksås
Risonisallad med soltorkad tomat & örter  225 kr

Plockbuffé
Brödkorg med brynt smör
Västerbottenostterrine med kräftor och dillcreme
Varmröktlax med pepparrot och picklad rödlök
Sallad i glas med räkor, laxrom och champinjoner från Tornby 
Chiliglacerad kycklingfilé på spett, Ruccolacreme
Helstekt kall, fläskfilé från Småland med Balsamico
Potatissallad med vinegrette & rödlök 245 kr

Östgötsk/EKObuffé
Brödkorg 
Paj med Boxholms årgångsost, toppad med vitlöksstekta Tornbychampinjoner
Rökt lax från Finnö fisk
Visätters kalkonfilé med pepparrot & Svärtingeäpple
Citron- & persiljemarinerad kotlettrad av Östgötagris
Potatissallad med Lelles honungsrostade betor & dill
Dressing med Östgötasenap 290 kr

Sött slut på bufféerna
Limoncellomousse med Dumleflarn 45 kr
Chokladpannacotta med rommarinerade körsbär  45 kr
Passion- & halloncheesecake med rostad granola  50 kr
Brostorps ostkaka med sylt från Börslycke gård & vispgrädde 55 kr
Sänkdalens ekologiska apelsinglass med varm chokladsås 65 kr



Mingeltallrik

Mingeltallrik 1
Foccacia med tomat och oregano
Dillgravad Msc-märkt torskrygg med räkor & pepparrot
Ekologisk ärt- och blomkålscreme toppad med kräftor
Äppelstekt kalkonlår med timjan och vanilj
Tunnskivad kryddig kabanoss med bönor och chili
Sötpotatissallad med rostade solroskärnor och pumpafrön
Morbier med syltade hjortron 185 kr

Mingeltallrik 2
Plocksallad med gravad plommontomat och rostad blomkål
Kräftor och hackat ägg i Caesardressing 
Rödingceviche med lime, dill, gurka och mango
Lufttorkad skinka med marinerade oliver
Salviastekt lammytterfilé med krasse och färskost
Potatissallad med kapris och rotfrukter 
Smördegsrulle med Roquefortost och fikon 195 kr

Mingeltallrik 3
Surdegsbaugette med färskost
Mixad plocksallad med coctailtomat & oliver
Chiliglacerad kycklingfilé
Pastasallad med vitlök & Parmesan 145 kr

Pris per person samt exkl moms om inget annat anges. 
Minimum 30 gäster vid beställning av bankett samt buffémeny, 
är Ni färre i sällskapet - begär offert.



Dryckespaket med utvalda viner till Din beställda meny

Alt.1. Ett glas lättöl/kolsyrat vatten till förrätt
Ett glas vin med ombjudning/alkoholfritt alt. till varmrätt

 Kaffe 130 kr

Alt.2. Ett glas mousserande vin/alkoholfritt alt.
Ett glas vin/alkoholfritt alt. till förrätt
Ett glas vin med ombjudning/alkoholfritt alt. till varmrätt

 Kaffe 225 kr

Alt.3. Ett glas mousserande vin/alkoholfritt alt.
Ett glas vin/alkoholfritt alt. till förrätt
Ett glas vin med ombjudning/alkoholfritt alt. till varmrätt
Ett glas dessertvin/alkoholfritt vin 

 Kaffe 260 kr

Alt.4. Ett glas Champagne/alkoholfritt alt.
Ett glas vin/alkoholfritt alt. till förrätt
Ett glas vin med ombjudning/alkoholfritt alt. till varmrätt

 Kaffe 260 kr

Dryck

Lättöl/läsk, 33cl. 23 kr/st.
Kolsyrat vatten, 75 cl. 50 kr/st.
Starköl, 33 cl. 48 kr/st.
Starköl, 50 cl. 60 kr/st.
Vin, glas 56 kr/st.
Vin, flaska             fr. 268 kr/st.
Snaps/avec, 4 cl. 80 kr/st.
Kaffe/thé 23 kr

Info

Pris per person samt exkl moms om inget annat anges. 
Minimum 30 gäster vid beställning av bankett samt buffémeny, 
är Ni färre i sällskapet - begär offert.
Vi arbetar kontinuerligt med miljö och klimatfrågor och nyttjar gärna lokala leverantörer.
Vi köper i möjligaste mån svenskt kött. Vi måste tyvärr reservera oss för tillgången på 
vissa av de produkter vi använder i våra menyer, ju längre framförhållning du har i din 
beställning desto större chans har vi att tillgodose Dina önskemål.
Vi är medlemmar Östgötamat.
Vi serverar Löfbergs kaffe som är fairtrademärkt och ekologiskt. 
Vårt bröd/ kaffebröd kommer från lokalt bageri.
Tveka inte att kontakta oss om du andra önskemål.

Menyn giltig tom 181231


	bankettmeny
	prislista_kortad



