SÄLLSKAPSMENY

[ vinters smaker janu ari till mars 2 019 ]
Dessa menyer är anpassade för sällskap om minst 8 personer och är i klassiskt tre-rätters utförande.
Vi behöver ha er beställning två dagar innan aktuellt datum. Menyerna serveras till samtliga i sällskapet,
dvs ni behöver enas kring en och samma meny. Självklart gör vi undantag för allergier och specialkost.
These menus are adapted for parties of at least 8 people and are served in classic three-course dinner way.
We need your order two days before the date of your arrival. Please agree to one and the same menu.
Of course, we make exceptions for allergies and special diets.

MENY ETT
Jordärtskocka

”Falafel” med puré på jordärtskocka, krispiga ärtor,
senapspicklad silverlök och kallpressad rapsolja.

Sunchoke ”Falafel” with sunchoke puree, crunchy chickpeas, mustard pickled silver skin onion and rapeseed oil.

Oxfilé - 54 grader - ”Plankstek”, hollandaise på brynt smör,
haricot vertes och vaxbönor bakade i talg samt krispig grillkrydda.
Beef tenderloin - 54°c - ”on a plank”, browned butter hollandaise, garden beans baked in beef fat, ”crispy spice” -sprinkles.

Smörstekta fattiga riddare, kardemummaglass, rödvinskaramell,
karamelliserade nötter och blåbärskompott.
Butter fried Brioche, cardamom ice cream, red wine caramel, sweet and salty nuts and a blueberry compote.
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MENY TVÅ
Rostad myskpumpa, fårost från Oviken, sötsyrliga gula russin,
frasig krokett på roscofflök och brödströssel.
Charred Butternut squash, sheeps cheese, pickled raisins, roscoff onion croquette and bread crumbs.

Veckans fisk, gräddbrässerad svartrot, toppmurklor,
reduktion på rostad anka, stekt mandel och grönt.
Fish of the week, cream braised salsify, morels, roasted duck jus, salted and pan-fried almonds and greens.

Vinkrogens chokladtart, manjari ganache 64%, passionsfruktskräm,
färska hallon samt snö på vit choklad.
Chefs chocolate tart, manjari ganache 64%, passion friut gel, fresh raspberries and white chocolate snow.
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lägg gärna till vårt dryckespaket för tre-rättersmenyn.
Please add our beverage package for the three-course menu
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BERÄTTA GÄRNA FÖR OSS OM NI HAR NÅGRA ALLERGIER. OSTRON ÄR ETT RISKFYLLT LIVSMEDEL SOM KAN ORSAKA VIRUSINFEKTION.

