
 

 

Skagenkanapé med sikrom 

Skagen canapé with roe 
 

Rensteksmousse med pepparrot i vetetortilla 

Reindeer mousse with horseradish in wheat tortilla  

 

Kallrökt laxcannelloni med wasabifärskost 

Smoked salmon cannelloni with wasabi cream cheese 

 

Öjebykanapé med riven västerbottenost och akvavit 

Öjeby canapé with Västerbotten cheese and aquavit 

 

 
 

Potatis- och purjolökshot med tryffelolja 

Potato and leek shot with truffle oil 

 

Gazpacho 

Gazpacho 

 

 

Öppen quornpirog med chili och tomat  

Quorn pie with chili and tomato 
 

Minipumpernickel med färskost på soltorkad tomat, marinerad kronärtskocka samt 
basilika, tomat och mozzarellaspett med kalamataoliver 

Cream cheese made with sundried tomatoes on mini pumpernickel with marinated 
artichoke, basil, tomato and mozzarella skewers and kalamata olives 
      

 
 



 
’     

 
 

Kallrökt laxfärskost med ruccola 

Smoked salmon cream cheese with wild rocket 

 

Hot tuna – tonfisk, majonnäs, chili 

Hot Tuna - Tuna, mayonnaise, chili 

 

Serranoskinka, tomatröra, tapenade 

Serrano ham, tomato hash, tapenade 



Alla priser är per person och presenteras exklusive moms. Meny och dryckesval skall 

vara oss tillhanda senast två veckor före bokat evenemang. Detta för att vi skall ha 

möjlighet att säkerställa att de råvaror och drycker som ingår i era menyer finns 

tillgängliga. Skulle detta inte ske förbehåller vi oss rätten att förändra meny och 

dryckesalternativ beroende på tillgång. För bästa möjliga service och kvalitet ber vi 

er att enas om en av menyerna till samtliga i sällskapet. Självklart tillgodoser vi era 

önskemål gällande annan mat för personer med allergier eller avvikande kost. Vi ser 

fram emot att få ta emot er beställning. Varmt välkomna! 

 

All prices are per person and are presented exclusive of V.A.T. Menu and beverage 

preferences should be sent to us, at the latest, two weeks prior to the scheduled event. 

This makes it possible for us to guarantee the availability of the ingredients and 

beverages included in your selections. Should this not occur, we reserve the right to 

change the meal and beverage options depending upon availability. For the best 

possible service and quality we ask that you agree upon one of the menu options for 

everyone in your group. Naturally, we will accommodate your wishes in regards to 

meal options for those with allergies or a restrictive diet. We are looking forward to 

your booking. Welcome! 


