
BYGGET FEST & KONFERENS
MINGELGLAS
Avokado och grön sparris samt sallad med krispig prosciutto & valnötter.
Roquefort med fikon, sockersaltade pecannötter och spenatsallad.
Honungsrostade Betor med getostcréme, timjanvinägrett och ruccola.
Gubbröra toppad med sikrom samt kavringsflarn.
Löjrom med rostad blomkål, syltad rödlök, vispad creme fraiche och krutonger.
Räkor i gazpachosalsa med krutonger och aïoli.
Västerbottenpaj med kräftskagen.
Sotad lax med oliver, bönor, tomat och kapriscréme.
Pilgrimsmussla & räka ceviche med chorizokrisp.
Oxfilé med ostronskivling, böngroddar, lime, chili, koriander, sesam, soja.
Whiskeygravad souvasrökt oxfilé på äppelsallad med västerbottencréme.
Oxfilétataki, rökt soja aïoli, rostade sesamfrön, algsallad och rostad 
surdegsbaguette.

Pris 57:- styck exkl. moms. 
Pris 64:-styck inkl. moms.

Cheesecake med marinerade bär.
Vit chokladmousse med hallon, stjärnanis och pistagenötter.
Melon och passionsfruktsallad med limeyoghurt.
ost, Kalamata oliver, rostad paprika, oregano.

Pris 33:-/styck exkl. moms. 
Pris 37:-/styck inkl. moms.

CANAPÉER
Ädelost med kvittenmarmelad på rågbröd.
Rödbets- och fetaostcanapé på smörstekt bröd.
Toast med blomkålscréme och kumminstekt bacon.
Rökt renstek med pepparrotsfärskost på pumpernickel.
Getost & rosmarinhonung på rågbröd.
Crostini med aubergineröra, färsk mynta och chilirostade kikärtor.

Pris 28:-/styck exkl. moms. 
Pris 31:- /styck inkl. moms. 

Crostini med ostronskivling, vitlök och parmesan.
Crostini med pepparottsskagen.
Canapé med kallrökt lax, saffransrouille och grönt äpple.
Friterat tunnbröd med kantareller & västerbottenost.
Parmaskinka, parmesancréme, färska fikon på baguette.
Canapé med breasolarulle, chèvre och pinjenötscréme.
Rosastekt rostbiff, pepparrotsremoulad på rågbröd.
Carpaccio med ruccola, parmesan och tryffelmascarpone.
Liten smördegspizza med picklad tomatsås, feta.

Pris 33:-/styck exkl. moms. 
Pris 37:-/styck inkl. moms.
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BYGGET FEST & KONFERENS
APERTIVO
Bloody Mary shot.
Marinerade oliver.
Citrusmarinerade kronärtskockor.
Timjan & citronstekta kycklingspett.Salami.
Prosciutto & melon.
Mortadella.
Manchego.
Parmesan.
Coctailtomater & mozzarella.
Hembakat bröd med röd mandelpesto.

Pris 313:- /person exkl. moms
Pris 350:- /person 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 402:- /person exkl. moms
Pris 450:- /person inkl. moms

SMAKRIKA SMÅ KALLA 
RÄTTER FRÅN MEDELHAVET
Heta räkor på en bädd av citrusslungad kronärtskocka och sockerärtor.
Bresaola med parmesan, fikonmarmelad, samt ruccola.
Lomo caprese , lufttorkad fläskfilé med buffelmozzarella, semitorkade tomater. 
Paj med fetaost, spenat & grillad paprika.
Mixad sallad.
Husets ostar med tillbehör.
Hembakat surdegsbröd med färskost på oliver och örter. 

Pris 235:- /person exkl. moms
Pris 263:- /person inkl. moms
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