Mingelmeny
m / s p r i n s c a r l p h i l i p, s / s d r ot t n i n g h o l m & m / s a n g a n t y r

DRINK- OCH MINGELTILLTUGG
3 smaker, eget val från nedan 121:- (135:-)
5 smaker, eget val från nedan 183:- (205:-)
Extra smaker utöver 5, pris per st. 35:- (39:-)
Samtliga smaker serveras antingen på skedar eller i genomskinliga smakkoppar.
Beroende på tilltugg är det antingen fingerfood eller avnjutes med ett litet ätverktyg.

1.

Lättgravad röding med rökt aioli

2.

Abborre med färskpotatis och dillemulsion

3.

Ankterrin med konserverade senapsfrön

4.

Kalvtartar med tryffelcrème

5.

Suovastartar med mesostcrème och syrad rödlök

6.

Gravad lax med senaps- och espressosås samt äpple

7.

Skagencanapé med riven pepparrot och potatischips

8.

Urbenat kycklinglår med rostad fänkål och salvia

9.

Lerpottasill

10. Terrin på betor i variation och honungsrostade solrosfrön
11. Sparristerrin med ramslöksostcrème (endast april-juni)
12. Västerbottenost med laxrom/forellrom
13. Bakad rotselleri med friterad svartkål
14. Terökt svensk anka, jordärtskockscrème och chips
15. Konfiterad portabello med salladslök
16. Råraka med finskuren rödlökssallad och syrad grädde

Charkbricka med 5 olika sorters utvalda charkuterier av KRAV/naturkött/vilt 85:- (95:-)
Utvalda tre sorters svenska gårdsostar med två marmelader och crostini 94:- (105:-)

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 2019 - 31/3 2020.

Mingelmeny
m / s p r i n s c a r l p h i l i p, s / s d r ot t n i n g h o l m & m / s a n g a n t y r

FIKAPAKET
Kaffe/te, surdegssmörgås med ost och äppelmust 94:- (105:-)
Kaffe/te med nygräddad kanelbulle/kardemummabulle 58:- (65:-)

SURDEGSSMÖRGÅS/KLÄMMA
Ljust surdegsbröd med färskostcrème, ost, sallad och rostade pumpafrön 56:- (63:-)
Ljust surdegsbröd med färskostcrème, skinka, sallad och inlagd gurka 59:- (66:-)
Mörkt surdegsbröd med kaviarcrème, ägg, ansjovis och örter 62:- (69:-)
Mörkt surdegsbröd med senapscrème, gravad lax, sallad, örter och syrad rödlök 64:- (72:-)
Rensteksklämma med pepparrotscrème och sallad 84:- (94:-)
Skagenklämma med sallad och dill 98:- (110:-)

SNACKS OCH TRYFFLAR
Rotfruktschips - per person 27:- (30:-)
Chokladtryffel 31:- (35:-)

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 2019 - 31/3 2020.

