Landgång

115 kr

Ägg, räkor, 2 sorters sill, kallrökt lax, rostbiff,
skinka, 2 sorters ost

Räk- och kräftmacka
Räkor, kräftor, ägg, majonnäs

Tunnbrödssnittar

100g 145 kr
200g 165 kr

Laxmousse, creame fraiche, romansallad
Skagenkräm med ruccula
Rökt skinka, örtfäskost, ruccula

Krustader

Aioli med räkor, dill
Laxmousse med creame fraiche, rödlök, dill
Kräft- och räkröra, rödlök, dill
Creame fraiche, rödlök, rom, dill

26 kr/st
26 kr/st
26 kr/st

29 kr/st
29 kr/st
29 kr/st
29 kr/st

Dessert

Chokladmousse med grädde och färska bär
Vaniljpannacotta med hallonsås och färska bär
Kladdkaka med vaniljgrädde och färska bär

Tårtor

Ingrids klassiska gräddtårta
15-20p
med kardemumma hallongrädde, vaniljkräm,
mixbär, dekoreras med grädde och färska bär
med Chantillykräm samt ett tunt lager sockerkaka
rikligt dekorerad med hallon, björnbär, blåbär,
rödavinbär och pudrad med florsocker

För bokning och information
Andreas 0735-05 87 30
0417-134 83
info@landetbedandbreakfast.se

landetbedandbreakfast.se

65 kr
55 kr
45 kr

475 kr

catering
Ni kan förvänta er mat som är tillagad på råvaror av
bästa kvalitet. Vårt mål är att använda råvaror utifrån
säsongen och få till en måltid som faller er i smak.
Vi serverar all mat på ett professionellt sätt som ger
det lilla extra för ögat och en härlig matupplevelse.
När du tar hand om gästen så fixar vi maten till
Festen – Konfirmation – Dop – Födelsedagar
Bröllop – Student - Bjudning hemma
– helt enkelt precis hur och när ni önskar.
Välkomna med er beställning
– senast 5 arbetsdagar före leverans.
Välkomna!
Andreas & Emma

landetbedandbreakfast.se

Kalla bufféer
Buffe nr. 1
159 kr
Sweetchilimarinerad kycklingfilé med gratäng,
mixad sallad, paprika, broccoli, rödlök, örter, tatziki

Förrätter

			

Minst 12 personer

Svampsoppa med focaccia
(Eller ge förslag på vilken soppa just du vill ha)
Gubbröra på kavring
Laxmousse med sparris
Kallrökt laxrulle på toast med
pepparotsgrädde och räkor mixad sallad
Skagentoast med handskalade räkor
Melon och parmaskinka mixad sallad
med oliver och fetaost

Varmrätter

			

75 kr
65 kr
85 kr
85 kr
85 kr
85 kr

Minst 12 personer

BBQ marinerad fläskytterfilé bearnaisesås
159 kr
säsongens grönsaker
Sweetchilimarinerad kycklingfilé med
159 kr
örtsås, säsongens grönsaker
Örtbakad hel fläskfilé med svampsås
175 kr
(ge förslag på sås) säsongens grönsaker
Fylld baconlindad kycklingfilé med mozzarella,
175 kr
soltorkad tomat, basilika, rödvinssås säsongen grönsaker
Ryggbiff med portvinsås säsongens grönsaker
225 kr
Helstekt oxfilé med kantarellsås
245 kr
säsongens grönsaker
Kokt eller stekt laxfilé med sparris, ärtor,
195 kr
räkor, hollandaisås, smörslungad potatis
Till varmrätten kan du välja mellan potatisgratäng,
rotfruktgratäng, klyftpotatis, pommes, kokt potatis, råstekt
potatis, örtbakadpotatis, eller annat önskemål

Buffé nr. 2
Varmrökt lax med Skagensås, sparris, ärtor, citron
mixad sallad, kokt potatis

245 kr

Buffe nr. 3

225 kr

Varmrökt lax med Skagensås, sparris, ärtor, citron,
mixad sallad, sweetchilimarinerad kycklingfilé med
mixad sallad, melon, parika, rödlök, broccoli, örter,
sallad. Morotsbröd eller foccacia, potatisgratäng
Buffe nr. 4

225 kr

Örtbakad kall fläskfilé med ugnsbakad paprika,
zuchini, kall kycklingklubba med ruccula, fetaost,
cocktailtomat, rödlök, BBQ-sås. Morotsbröd eller
foccacia, potatisgratäng
Buffe nr. 5
245 kr
Rostbiff i tunna skivor med remoulade, fefferoni,
oliver, syltlök, marinerade kronärtskockor, mixad
sallad, marinerade kycklingspett, marinerade paprika,
cocktailtomat, gurka, färsk annanas, pastasallad med
bacon, champinjoner, fetaost. Morotsbröd eller foccacia
potatisgratäng
Buffe nr. 6

265 kr

Kallrökt lax, hovmästarsås, sparris, cocktailtomat,
krutonger, örtkryddad lax, limekräftstjärtar, citronräkor,
rhodeislandsås, BBQ marinerad kycklingfile, färsk spenat,
oliver, marinerade kronärtskockor, ugnsbakad paprika.
Morotsbröd eller foccacia, potatisgratäng

Kalla bufféer
Buffe nr. 7
235 kr per person
Örtkryddad fläskfilé i tunna skivor, vitlöksmarinerade champinjoner och baby spenat. Pestobakad
Laxfilé med fetaost, Cocktailtomat Zucchini paprika,
rödlök, rucola. Pastasallad med oliver melon. Focaccia
Buffe nr. 8
225 kr per person
Örtbakad kall fläskfilé med ugnsbakad paprika, zuchini, broccoli, BBQ kycklingfilé med ruccula, melon, nnanas, cocktailtomat, rödlök, potatisgratäng, pastasallad med fetaost, kall
örtsås Focaccia.

För bokning och information
Andreas 0735-05 87 30
0417-134 83
info@landetbedandbreakfast.se

landetbedandbreakfast.se

