S TAR SUPÉ
[3 Courses - 482 kr] [2 Courses - 390 kr] [1 Course - 298 kr]

- STARTERS Toast Skagen (g)
Klassisk skagenröra på toastbröd med dillsallad, forellrom och citron

Antal ______

A classic swedish creamy shrimpsalad with dill, trout roe and lemon

Asparagus (l)
Smörkokt vit sparris med hollandaisesås, örtsallad och saltrostade frön

Antal ______

Butter boiled asparagus with sauce hollandaise, herb salad and salty seeds

- MAIN COURSES Tenderloin ”La Nouvelle-Orléans” (l)
Helstekt trancherad oxfilé med vårlök, haricot verts,
tryffelsmaksatt varmslagen béarnaisesås och potatiskaka

Antal ______

Fillet of beef with spring onion, haricot verts, sauce béarnaise flavoured with truffles and a potato cake

Grilled Sea-Bass (l)
Grillad havsabborre med dill- &västerbottenscrème, en sallad på ruccola

Antal ______

Antal ______

och picklade grönsaker samt potatiskrokett

Grilled sea bass with a cream of dill and matured swedish cheese. Served with a salad of arugula and pickled vegetables
and potato crouqet

Gnocchi ´n´ Mushrooms (g, l)
Friterad persiljegnocchi med smörad svampbuljong, stekt svamp och syrad grönsakschutney
Deep fried parsley gnocchi with a gravy of mushrooms, fried mushrooms and a chutney of vegetables

- DESSERTS Crème Brulée (l)
En klassisk Crème Brulée med hallonkräm och frostade mandlar

Antal ______
Antal ______

A classic Crème Brulée with raspberry cream and almonds

Mousse Of Chocolate (g, L)
Chokladmousse med browniesmul, toscachips, mjölkchokladkräm och färska bär
Mousse of chocolate with brownie crumbs, almond chips, milk chocolate cream and fresh berries

G

		
NAMN

- Includes Gluten

L

- Includes Lactos

INFO VI BEHÖVER OM ERT SÄLLSKAP

n

- Includes Nuts

Använd länken i bekräftelsemejlet för att fylla i era namn till bowlingen senast dagen före er ankomst
FÖR KAMP - vänligen mejla in dessa senast dagen före er bokade aktivitet
GARDEROB Meddela oss i förväg om ni vill att vi lägger garderobsavgiften direkt på notan.
ALLERGIER Vänligen mejla in dessa tillsammans med er matbeställning

