TRE RÄTTERS MENY
Trerätters Meny 495 kr
Midsommaraftonen har vi en trerättersmeny för 495:- eller om man vill välja styckevis så går
det också bra- Menyn är alltså som följer.
För er alla som väljer veg alternativet så återkommer vi med en sådan alternativmeny lite
längre fram.
Varmt välkomna ska ni vara till oss härute i Skärgårdens famn!
Vår egen \"Sill å Plait\" - tre olika sorters sill.
Stekt Kalvnoisette m rostad morotspuré, \"bränd\" rödvinssky & Örtsmörslungad Potatis. Eller..
Halstrad Rödingingfilé serveras med Sandefjords smör & Örtsmörslungad Potatis
Gammeldags vaniljglass med jordgubbar

FÖRRÄTTER
Tre sorters Sill 165 kr
Vår egen \"Sill å Plait\" tallrik
Tre sorters sill serveras med kokt färskpotatis, Bräcke Knäcke, smör och Västerbottenost. Det
är härlig löksill, senapssill och sist men inte minst vår egen Blidö Sill - majonnäskrämig med
hackat ägg, gräslök, dill och finhackad rödlök

VARMRÄTTER
Här kommer våra varmrätter - man kan alltid välja på fisk eller kött. 295 kr
Kalvnoisette med rostad morotspuré, \"bränd\" Rödvinssky och Örtsmörslungad färskpotatis
eller
Halstrad Rödingfilè med Sandefjords smör och Örtsmörslungad färsk potatis

DESSERTER
Sommarens absoluta favorit Glass med jordgubbar -kan det bli bättre? 130 kr
Gammeldags vaniljglass med färska jordgubbar - toppat med en klick grädde
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GRILLBUFFÉ MIDSOMMARDAGEN
Grillbuffé Midsommardagen 395 kr
Med Kocken Danne framför er alla, från kl 17,00 så kommer han att servera glimrande
maträtter från vår Grillbuffé - allt från grönt till kött och fisk, lite rolig frukt och härliga
dippsåser - allt för en avkopplad afton med levande musik från Jam-Jam,¨. Samt att vi
kommer att sända Fotbollen i festvåningen för alla som vill heja på Sverige ! Vi kör allt för alla
- hoppas vi i alla fall. Varmt välkomna
.. t. ex. fläskkarré, kycklingklubba a la Blidö, Grillad Flankstek, Fisk i folieform, kryddiga korvar
och mycket annat, grönt i alla former, potatis sallad - härligt pommes osv . Dip som Aioli,
tryffelmajonnäs, Chipotle osv. Kom och avnjut en härlig grillafton!
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