
 

  

  M/S GUSTAFSBERG VII SKÄRGÅRDSBUFFÉ BUFFET 

Tre sorters sill Three kinds of herring 
 

Två sorters strömming Two kinds of Baltic herring 
 

Varmrökt lax med örtmajonäs Smoked salmon with herb mayonnaise 
 

Gravad lax med senapssås Gravlax with mustard sauce 
 

Handskalade räkor och hackad ägg i senapssås Shrimps and eggs in a mustard sauce 
 

Körsbärstomater, havssalt, basilika och olivolja Cherry tomatoes, sea salt, basil and oliv oil 
 

Rödbetor med getost och pinjenötter Beet roots, goat cheese and pine nuts 
 

Rostade marinerade grönsaker Rasted marinated vegetables 
 

Färsk grön sparris med vinegrette Green asparagus with vinegrette 
 

Tegelskinka med avocadosalsa Smoked ham with avocado salsa 
 

Varmrökt hjortstek med gräslök,pepparrot och gräddfilSmoked venison with chives,horseradish and sourcream 
 

Janssons frestelse Jansson’s temptation 
 

Bjärekycklingbröst med säsongen svamp Chicken breast with mushrooms 
 

Tre sorters ostar, smör och bröd Three kids of cheese, butter, bread 
 
 
 
 
 

Vaniljpannacotta med rårörda bär Vanilla pannacotta with fresh berries 
 

475:- (424:-) 

 

 

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. 
 

 


