
 

  

M/S NYA HJELMARE KANAL BUFFÉ  

Citron- och pepparrotssill 
Lemon and horseradish herring 

Senap- och maltwhiskysill 
Mustard and malt whiskey silk 

Inlagd sill med Aquavit, dill och fänkål 
Pickled herring with Aquavit, dill and fennel 

Surdegsbröd, knäckebröd och prästost 
Sourdoughbread, crispbread and cheese 

Dillkokt potatis 
Dill potatoes 

Inkokt regnbågslax med picklad gurka och dillmajonnäs 
Boiled salmon with pickled cucumber and dill mayonnaise 

Varmrökt lax med pepparrotssås 
Hot smoked salmon with horseradish sauce 

Bakat ägg med rökta laxfenor och bondbönor 
Baked egg with smoked salmon fins and farm beans 

Örtstekt kalvrostbiff 
Roasted veal steak 

Rökt majskyckling med kryddsotat äpple och lök 
Smoked corn chicken with spiced apple and onion 

Jordärtskocksfrittata med lagrad ost och svartkål 
Artichoke free data with stored cheese and black cabbage 

Rostade betor med brynt smör och citron 
Roasted beets with browned butter and lemon 

Crudité på säsongens grönt 
Crudité on the season's green 

Confiterade tomater med vitlök och salvia 
Confit tomatoes with garlic and sage 

Ostkaka med rabarberkompott 
Cheesecake with rhubarb compote 

339:- (380:-) 

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 2021 - 31/3 2022. 

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 2021 until 31st of March 2022. 


