RÖKERIET FJÄDERHOLMARNA
BRÖLLOPSMENYER
Välj mellan två olika menyer och två olika dryckespaket samt flera tillval. Observera att
hela sällskapet väljer samma meny samt dryckespaket - vi tillgodoser såklart allergener
och tillhandahåller spännande alkoholfria alternativ.
Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy bröllopspaket utefter önskemål - tveka inte att
fråga efter vad just ni önskar er!
Menyerna gäller för grupper om minst 20 personer.

- FÖRDRINK SWEDISH CUCUMBER COOLER

- KANAPÉER & SMÅPLOCK 165 kr

43 kr/st

fylld med najadlax och hackat ägg

Premium gin, gurkjuice, citrus, soda

FROZEN MARGARITA

165 kr

Tequila, apelsinlikör, lime

165 kr

APEROL SPRITZ
Mousserande vin, Aperol, soda

SIGNAT CAVA

FRASIG POTATIS
PETIT CHOUX

35 kr/st

fylld med svampfyllning, färskost och rödlök

GRAVAD HJORT

35 kr/st

granskottsmajonnäs och sellerikrisp på hjärtsallad

SKAGENRÖRA
480 kr / fl

PHILIPPONAT ROYALE RÉSERVE 950 kr / fl

48 kr/st

krustad med skagenröra, rödlök och löjrom

GUBBRÖRA

30 kr/st

på rågbröd med picklad lök

POTATISPLÄTTAR

30 kr/st

rökt gräddfil och matjesill

- DRYCKESPAKETSTANDARD | 495 KR
1 x glas cava
5 cl snaps
2 x 40 cl starköl alt. 2 x glas vin
Kaffe/te

PREMIUM | 795 KR
1 x glas champagne
5 cl snaps
2 x premium öl alt. 2 x glas premium vin
4 cl avec
Kaffe/te

RÖKTA RÄKOR

235 kr/st

för 2 - 4 personer
surdegsbröd & aioli

CHARKUTERIER

245 kr/st

för 2 - 3 personer
rökt ankbröst, Salchichon, sobrasada, rökt
fläskkarré, grillat surdegsbröd, rårörda krusbär
och picklade grönsaker

BRÖLLOPSMENY

GRÖNA
BRÖLLOPSMENYN

- MINGEL -

- MINGEL -

PETIT CHOUX
fylld med löjrom, gräslök och
smetana

FRITERAD TOFU
med picklad rättika och
zucchini

KRUSTADER
fyllda med morotspuré,
picklad lök och capocollo

KRUSTADER
fyllda med morotspuré och
picklad lök

PETIT CHOUX
fylld med rökt svampduxelle
och tångkaviar

SURDEGSCHIPS
med rökt svampduxelle och
tångkaviar

- FÖRRÄTT -

- FÖRRÄTT -

HALSTRAD KAMMUSSLA
puré på karamelliserat äpple
och schalottenlök

KIKÄRTS TERRIN
puré på karamelliserat äpple
och schalottenlök

- VARMRÄTT -

- VARMRÄTT -

välj mellan nedan alternativ
ÖRTSTEKT LAMM
rosmarinsky, kålrotspuré,
confiterad persiljerot och picklad
steklök
SMÖRBAKAD RÖDING
dillslungad potatis, vermouthsås,
inkokt fänkål, confiterad morot
och lättrökt forellrom

BRÄSERAD SPETSKÅL
sky på rödbeta, kålrotspuré,
confiterad persiljerot och picklad
steklök

- DESSERTVANILJPARFAIT
marinerade jordgubbar och
mandelsockerkaka

- DESSERTHJORTRONPARFAIT
maränger, krossade drömmar
och kolaflarn

805 KR PER PERSON

805 KR PER PERSON

VICKNING FRÅN 125 KR PER PERSON
BRÖLLOPSTÅRTA FRÅN 55 KR PER BIT

