Menyer för

Klassiska svenska smaker i en lugn miljö

Minnesstunder

Vi dukar upp med vårt omtyckta rehnska porslin (namngivet efter formgivaren Jean-Eric Rehn), matsilver, brutna
servetter, ljus och blommor på borden. Personalen är alltid klädd i tydstypiska dräkter från 1700-talets slut.
Du och dina gäster disponerar lokalen under tre timmar. Vi fyller på med kaffe så länge som ni sitter kvar och pratar.
Ni kommer också att vara ensamma i lokalen. Bara du och dina anhöriga och vänner. Gården ligger också i
förvånansvärt tysta omgivningar med tanke på dess centrala läge, så det är inte mycket som kommer att störa friden.
Framförallt är det enkelt att ha minnesstund här. Bara meddela vad du vill att vi serverar så är allt klart när du och
dina gäster kommer till gården. När ni sedan är färdiga så går ni bara hem. Resten tar vi hand om.

Tre snittar
450 kr per person

Ordinarie

Vegetarisk variant

Stenbitsrom med creme fraiche,
rödlök och citron på rågsurdegsbröd

Tångkaviar med creme fraiche, rödlök
och citron på rågsurdegsbröd

Tunnbrödsklämma med
renstek och pepparrotsgrädde

Tunnbrödsklämma med
avocado och färskost

Tunnbrödsklämma med svamp,
mandelpotatis, creme fraiche
och hjortronsylt

Tunnbrödsklämma med svamp,
mandelpotatis, creme fraiche
och hjortronsylt

Sillbord

430 kr per person

Ordinarie

Vegetarisk variant

Tre sorters sill; mandelpotatis;
toast på löjrom och creme fraiche
med hackad dill, rödlök och citron
på rågbröd

Tre sorters vegetarisk sill; mandelpotatis;
toast på tångkaviar och creme fraiche
med hackad dill, rödlök och citron
på rågbröd

Varjehanda gröna ting
500 kr per person
”Vattensoppa med grönt av varjehanda slag” efter Cajsa Wargs
recept. Utöver vatten och gröna ting innehåller den vin och kopiösa
mängder grädde och smör. Och lite bröd.

Du får ta med egen dryck
utan att det kostar något extra!

Smörgåstårta
420 kr per person

Lax & Skaldjur

Vegetarisk

Räkor, varmrökt lax, ägg, ost,
kräftstjärtar och grönsaker

Kött & Leverpastej
Leverpastej, rostbiff, ägg,
kalkon, ost och grönsaker

Färskost, ost och rostade grönsaker
som verkligen lyfter fram umamismaken.
Den bästa vegetariska smörgåstårta
vi någonsin smakat.
Våra kunder håller med.

Lunchbuffé
500 kr per person

Kött

Fågel

Fisk

Kaffe på maten ingår
Kaffe med kardemummabulle och tre
sorters småkakor ingår i alla menyer.

En bit tårta till kaffet
60 kr per person
De som önskar kan köpa till en bit tårta per
person. Vi erbjuder ett brett urval av tårtor,
såsom prinsesstårta, schwarzwaldtårta,
sachertårta m.fl.

Mineralvatten och lättöl ingår.
Då vi inte har utskänkningstillstånd kan vi inte erbjuda
starkare drycker till maten. Men då reglerna om slutet
sällskap gäller här går det bra att ta med egen dryck,
så serverar vi den till maten utan något tillägg.

Priser för minst tio kuvert. Minsta beställning av varje
alternaiv är tio kuvert, förutom vid allergier och val av
vegetariskt alternativ.
På andra tider än vardagar med slutpunkt före kl.
18 tillkommer ett påslag om 50 procent på
angivna priser.

Vegetarisk

Vi erbjuder fyra matalternativ. Exakt vilka rätterna är beror på
vad som är i säsong, och vad leverantörerna har i lager som är
extra fräscht. Vid förfrågan skickar vi den aktuella menyn för
veckan som beställningen gäller.

Kaffe och Tårta
325 kr per person
Pris för endast kaffe, tårta, kardemummabulle och tre sorters småkakor.

Barn 3-12 år
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