
 

  

M/S ENKÖPING LUNCHMENY 

FÖRRÄTTER Starters 

Skagenröra på spisbröd toppad med rom och dill 
Skagen mix on flatbread topped with caviar and dill 

 
Avokadoröra med pepparrot och dill på spisknäcke (vegan, glutenfri, laktosfri) 

Avocado mix with horseradish and dill on crispbread (vegan, gluten-free, lactose-free) 
 

VARMRÄTTER Main courses 
Kallrökt lax med hovmästarsås, citron och färskpotatis 

Cold-smoked salmon with dill & mustard sauce, lemon and new potatoes 
 

Ugnsbakad lax med säsongens primörer, romsås och färskpotatis 
Oven-baked salmon with in-season tender young vegetables, caviar sauce and new potatoes 

 
Majskyckling med rödvinssås och färskpotatis 
Corn-fed chicken with red wine sauce and new potatoes 

 
”Pulled vegme” (sojabönor) på salladsbädd och coleslaw (vegansk) 

 ‘Pulled Vegme‘ (soy beans) on a bed of lettuce and coleslaw (vegan) 

 
DESSERTER Desserts 

Pannacotta med färska bär 
Panna cotta with fresh berries 

 
Glass med brownie och sirap 
Ice cream with brownie and syrup 

 
Äppelpaj med vaniljgrädde 

Apple pie with vanilla cream 
 

Varmrätt 215:- (241:-) 
Två rätter 275:- (308:-) 
Tre rätter 335:- (375:-) 
Prices for 1,2 or 3 courses 

Mineralvatten och kaffe/te 45:- (50:-) 
Mineral water and coffee/tea  

 
 

Välkommen med din beställning av en gemensam meny, antal och dryck för ert sällskap så snart som möjligt, dock senast 
två veckor före arrangemanget. Definitivt antal gäster samt eventuella allergier meddelas senast fem vardagar innan. 

Vänligen notera att respektive fartyg har ett minimiantal av gäster. Pris inom parentes är inklusive moms. Vi reserverar 
oss för eventuella meny- och prisändringar. Menyn är giltig 1/4 2020 - 31/3 2021. 

We kindly ask you to pre-order a shared menu and drinks for your party (specifying number of guests) as soon as possible, 
but no later than two weeks before the event. Notify us of the exact number of guests and any allergies no later than five 

working days in advance. Please note that each boat has a minimum requirement for the number of guests. The price 
shown in brackets includes VAT. We reserve the right to make changes to menus and prices.  

Menu valid 1st of April 2020 until 31st of March 2021. 


