
Maten är en viktig del av både helheten och upplevelsen under era möten. Hos oss 
tänker vi klimatsmart och vill att maten ska ge en bra magkänsla utifrån både kvalitet 
och produktionssätt. Därför jobbar vi med svenskt kött, och gärna närproducerat 
från våra samarbetspartners i det bördiga Östergötland. Vi är också medlemmar 
i Regional matkultur, serverar bara fairtrademärkt och ekologiskt kaffe och tar vårt 
bröd från ett lokalt bageri.

Du väljer själv meny utifrån våra färdigkomponerade menyer, väljer helt fritt eller 
ber oss ta fram en meny utifrån er vision. Vi kan självklart guida dig i ditt val. Vi har 
lång erfarenhet av middagar från två personer till 4000 och en egen sommelier som 
kan hjälpa till med både val av vin eller aktiviteter såsom vinprovning. Vill du ha en 
ny kreativ meny blir vi bara glada - då får vi skapa med smaker. Det, och att möta 
gästen, är det bästa köksmästaren vet!

Smakupplevelsen



Bankettmenyer 2016
1. Kronärtsskocksallad med marinerad zuccini och rostad paprikacreme

Citron- och oreganostekt hälleflundra med soltorkad tomat, Parmesanpotatis
Chokladfondant med saltkola och vispad grädde 450 kr

2. Caesarsallad med räkor, hackat ägg och vitlökskrutong
Dragongratinerad fläskfilé med rödvinsås och rotfruktsgratin
Chokladtryfflar 2 p/p 300 kr

3. Fänkålsstekt rödingfilé med örtsallad och citronaioli
Kalvstek och Wallenbergare med lingon och havtorn, rostad potatis
Passionsfruktsparfait med Dumlesnitt och hallon 330 kr

4. Rökt laxmousse från Sjöarp med löjromsås och Boxholmsfleuron
Kantarell- och gräslöksbakad ryggbiff från Östergötland med rotfruktssky, baconpotatis
Sänkdalens ekologiska kaffeglass med spunnet socker 415 kr 

5. Skaldjurstartlette med Parmesanchips 
Hjortytterfilé med enbärsviltsky, syltade hjortron och syrad gurka, selleri- och potatispure 
Mandelkorg med Sänkdalens ekologiska vanlijglass 
serveras med ljummen hjortronmylta 430 kr 



Buffér 2016
1. Brödkorg med citronsmör

Plocksallad med päron, ädelost och cashewnötter
Råstekt broccoli och sötpotatis med senap & dill
Coleslaw med fänkål, morot och äpple
Limemarinerad laxfilé med Parmesan och lökstekta kantareller
Visätters kalkonbröst med fikonglace
Spansk bondsallad med chorizo och rostade grönsaker
Cajunbakad spjällsida
Pannacotta med vit choklad och stjärnaniskokta björnbär 210 kr

2. Brytbröd med färskost
Kronärtsskocksallad med marinerad zuccini och rostad paprikacreme
Caesarsallad med räkor, ägg och Parmesan
Najadlax med citronaioli och brödsticks
Tunnskivad kotlettrad av rapsgris med chilitäcke
Rotfruktsgratin med Boxholmsost
Björnbärscheesecake 250 kr

3. Surdegsbröd med olivtapenade
Tomatsallad med pumpafrön och rödlök
Rostade betor med getost och honung
Kantarellbakad torskrygg
Sesamstekta kycklingspett från Öland med prästostdressing
Dill och peppargrillad fläskfilé från Småland med citron & gräddfilsgrönsaker 195 kr

4. Vitlöksbröd med basilikacreme
Matvetesallad med purjolök, paprika och Mozzarella
Ljummen tartlette med västerbottenost och Kalixlöjrom
Plocksallad med avokado och räkor
Lufttorkad skinka med oliver och melon
Gratinerad kycklinginnerfilé med senap och dill
Hasselbackspotatis
Hasselnötsmousse med mandel & hallon 230 kr



Dryckespaket
Alt.1. Ett glas lättöl/kolsyrat vatten till förrätt

Ett glas vin med ombjudning/alkoholfritt alt. till varmrätt
 Kaffe 125kr 

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 215 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 250 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 250 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  
Snaps/avec, 4 cl. 
Kaffe/thé 

fr. 260 kr/st. 
80 kr/st. 
23 kr 

Annan info
Pris per person samt exkl moms om inget annat anges. 
Minimum 30 gäster vid beställning av bankett samt buffémeny.
Tveka inte att kontakta oss om Du andra önskemål.
Menyn giltig tom 161231




