MENYER FÖR STORA SÄLLSKAP
FRÅN 8 PERSONER. FÖRBESTÄLLNING AV ENHETLIG MENY ÖNSKAS SENAST 7 DAGAR INNAN BESÖK.

Det är vår vackra matsal som påminner lite om en gammeldags tågkupé som inspirerat oss till
namnet Orientexpressen. Här har man möjlighet att sitta lite mer avskilt, vilket passar utmärkt
när man är ett lite större sällskap.
För oss handlar det om att vi vill fånga känslan av hur man upplevde Orientexpressen när man
klev på tåget i Paris på 1930-talet, en resa mot orienten som kantades av ett ständigt ätande och
drickande tills dess man anlände till det exotiska och mystiska orienten.

MENY 1

MENY 2

LÖJROM

LÄTTGRILLAD TONFISKTATAKI

595:-

695:-

med syrad rödlök, smetana och toast
ÅNGAD RÖDINGFILÉ

med krämig avokado och koriander
OXFILÉ PROVENÇALE

med kantareller, skummig hummersås,
söt-syrlig lök och potatispuré

med smörsteka bönor, oxsvanssky
och tryffelpotatispuré

BAKAD CHOKLAD

LJUMMEN ÄPPEL & MANDELKAKA

med hallonglass och brynt smörpulver

MENY 3

med vaniljglass

MENY 4

- vegetariska menyn 595:-

- klassiska svenska smaker 495:-

TARTAR

TOAST SKAGEN

på semitorkade tomater och söt-syrlig lök
TEMPURA

toppad med löjrom
RÅDJURSKÖTTBULLAR

på grönsaker och kål
med krämig soya

med krämig gräddsås, potatispuré, rårörda lingon,
inlagd slanggurka och syltade kantareller

GRILLAD PERSIKA

ROSTAD MANDELKAKA

med nougatglass och vispad grädde

VÄND SIDA FÖR ATT SE VÅR

med vaniljglass

FAMILJESERVERING

ORIENTEXPRESSENS

FAMILJESERVERING
795:Här serverar vi maten på stora fat och i skålar direkt på bordet,
även flaskor och karaffer med dryck, alla förser sig själva och det
blir en livfull och ibland kanske lite stökig familjemiddag, de där
kvällarna man ofta minns som lite extra roliga.
Låt festen börja!

smårätter
VITLÖKSBRÖD
VITLÖKSGRATINERADE SNIGLAR
TACO PÅ AVOKADO OCH LÖJROM
GRILLSPETT MED TONFISK
GRATINERADE OSTRON ”ROCKEFELLER”
FRITERADE GRISSVÅLAR MED KRÄMIG CHORIZO
CHARKUTERIER FRÅN SPANIEN
RÅBIFF PÅ KALV, PARMESAN OCH BASILIKA

Nu bör det vara livligt och god
stämning kring bordet. Nu ska det
smaka gott med grillat kött!

från grillen
- Vi väljer ut och grillar minst tre olika
entrecôte och någon annan detalj.
Till detta serverar vi...
TRÄDGÅRDSSALLAD - UGNSBAKAD GETOST - POMMES FRITES
BEARNAISE - OXSVANSSKY - KIMCHI-MAJONNÄS

efter maten
- Mätta & belåtna men ändå lite sötsugna.
Nu ställer vi fram stora fat med...

MARÄNGSVISS

AVBOKNINGSREGLER
ALLA PRISER ÄR INKL. MOMS. AVBOKNING AV EVENEMANG MÅSTE SKE MINST SJU DAGAR
FÖRE UTFÖRANDETS DATUM FÖR ATT UNDGÅ DEBITERING. SKER AVBOKNINGEN EFTER DETTA
DEBITERAS 500:- PER BOKAD GÄST. ANTALET KAN JUSTERAS KOSTNADSFRITT FRAM TILLS
TVÅ DAGAR INNAN ANKOMSTTID. BETALNINGSVILLKOR 10 DAGAR.

