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3055 0028

Samtliga priser är per person /exklusive moms.

Östgötsk buffé
Paj på Östgötsk ost med löjrom från Vättern    345 kr
Kallskuren rostbiff på biff från Basunda
Östgöta sädessill
Amandinepotatissallad med salladslök & kapris
Flatrökt skinka
Lammkorv
Bondsallad med krutonger
Dillpicklade rotsaker
Kindagurka
Linköpingsknäcke
Bröd från Ronaldos

Vi tar råvaror i största möjliga mån från trakten, men tillgång får styra och kan 
komma att ersättas med likvärdig produkt
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Samtliga priser är per person /exklusive moms.

Bufféer
VÅR          325 kr
Krämig potatissallad med babyspenat, dijon & vårlök
Fänkålssotad lax med wasabicrème
Kyckling på spett med örtolja
Sallad med sparris, rädisor & pecorino
Kallskuren rostbiff med rotsakspickles
Rostat matvete med blomkål & oliver
Äppletzatsiki med pepparrot

Surdegsbröd

FÖRSOMMAR        325 kr
Rulle på matjes, hackat ägg, gräslök & brynt smör
Kryddgravad lax med krasse
Färskpotatissallad med primörer
Liten paj med tomat & syrad rödlök
Kallskuren kalvstek med rabarberchutney
Kycklingterrine ”Caesar”
Trädgårdssallad
Surdegsbröd
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Samtliga priser är per person /exklusive moms.

Bufféer
SENSOMMAR        325 kr
Skaldjursterrine med aioli
Kantarell & prästostpaj
Rökt fläskfile med rostad paprika
Melonsallad med chili & lime
Marinerade oliver
Inkokt lax med krondill & rödlök
Bulgursallad med tomat, persilja & mynta
Rödbetsterrin med chèvre & valnöt

HÖST          325 kr
Pepparstekt kallskuren viltrostbiff
Selleri & äpplesallad
Mousse på varmrökt lax
Sallad på rostade rotsaker med frön
Syltad svamp
Talleggio med päron
Rostad majs med rökt chili
Rökt lammstek med gremolata & fetaost
Surdegsbröd
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Samtliga priser är per person /exklusive moms.

Bufféer
VINTER         325 kr
Östgöta sädessill
Varmrökt lax med dillmajonnäs
Kycklingspett med chili & lime
Tunnbrödrulle med skagenröra
Viltpate med cornichon & grovkornig senap
Vintersallad med honungsrostade morötter
Inkokt fänkål med apelsin & oliver
Krämig pastasallad med pesto
Chutney på äpple & ingefära

Surdegsbröd

TILL STORA GRUPPER        235 kr
Paella i panna med aioli, bondsallad och surdegsbröd 
(inklusive kock på plats)
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Samtliga priser är per person /exklusive moms.

Bufféer
TILLÄGG DESSERTER       45 kr
(Små portioner i kopp / glas )

Vanilj- & fläderpannacotta med rårörda hallon

Tiramisu med körsbär

Hemgjorda tryfflar

Citroncurd med italiensk maräng & frasiga kaksmulor

Blåbärsmousse med punchgrädde

Bakad chokladcrème med mjölkkola & hasselnöt


