Canapeér och mingelmeny
Canapeér
Ädelost med kvittenmarmelad på rågbröd
Crostini med laxtartar och kapriscréme
Toast med blomkålscréme och kumminstekt bacon
Rökt lammfiol med pepparrotsfärskost på pumpernickel
Getost & rosmarinhonung på rågbröd
Pris 28:- styck exkl. moms. 31:- styck inkl. moms.
Crostini med shitakesvamp, vitlök och parmesan
Crostini med pepparottsskagen
Friterat tunnbröd med kantareller & västerbottenost
Parmaskinka, parmesancréme, färska fikon på baguette
Rosastekt rostbiff, pepparrotsremoulad på rågbröd
Pris 33:- styck exkl. moms. 37:- styck inkl. moms.

Cocktailglas
Avocado och grönsparris samt sallad med krispig prosciutto & valnötter
Roqueford med fikon, pecannötter och spenatsallad
Betor med getostcréme, timjanvinägrett och ruccola
Kalixlöjrom med rostad blomkål, syltad rödlök, vispad creme fraiche, krutonger
Räkor i gazpachosalsa med krutonger och aïoli
Västerbottenpaj med kräftstskagen
Sotad lax med oliver, bönor, tomat och kapriscréme
Pilgrimsmussla & räka cheviche
Oxfilé med shitakesvamp, böngroddar, lime, chili, koriander, sesam, soja
Whiskeygravad renfilé på äppelsallad med västerbottencréme
Dessertglas
Cheesecake med marinerade bär
Vit chokladmousse med hallon, stjärnanis och pistagenötter
Melon och passionsfruktsallad med limeyoghurt
54:- styck exkl. moms. 60:- styck inkl. moms.

Vi driver Ersta Terrass på söders höjder, Konferens och Möten
Folkungagatan 90 och Bygget Fest och Konferens mitt i city!

Canapeér och mingelmeny
Apertivo mingelmeny
Bloody Mary shot
Marinerade oliver
Citrusmarinerade kronärtskockor
Timjan & citronstekta kycklingspett
Salami
Prosciutto & melon
Mortadella
Manchego
Parmesan
Coctailtomater & mozzarella
Hembakat bröd med röd mandelpesto
Pris 320:-/exkl. Moms. 358:- inkl. moms

Mingeltapas
Mojo rojjo
Ensalada de frijoles,
Bönsallad
Chorizo, Salsicha
Marinerade grillade grönsaker
Gambas picantes, heta räkor
Tomat- och avocadosalsa
Vitlöksstekta champinjoner
Serranoskinka & melon
Tortilla de patata, spansk bondomelette
Manchego
Hembaktbröd med olivsmör
Flan, spansk creme caramel
Pris 412:-/exkl. moms. 461:- inkl. moms

Vi driver Ersta Terrass på söders höjder, Konferens och Möten
Folkungagatan 90 och Bygget Fest och Konferens mitt i city!

Canapeér och mingelmeny
Mexikansk fiesta
Guacamole på Maya sätt
Tomatillosalsa, grön tomat, chilli
Pico de gallo, tomat, lök, vitlök & koriander
Majschips
Cheviche på fisk och skaldjur i glas
Tortas Compuestas, små kryddiga kycklingsandwich
Empanadas de camarones, räkpiroger
Bönsallad med plantain bananer
Quesedillas
Gazpacho Mexicana, Mexikansk grönsakssoppa som shot
Chipotlebakad ryggbiff fajita på bädd av mole
Rostade sötpotatisklyftor
Flan klassisk latin americansk crém caramell
Pris 375:- exkl. moms. 420:- inkl. moms

Vi driver Ersta Terrass på söders höjder, Konferens och Möten
Folkungagatan 90 och Bygget Fest och Konferens mitt i city!

