SMÖRGÅSTÅRTOR & SMÖRGÅSAR
Landgångar 125 kr
Med varierande innehåll.
Ex. Ost, skinka, rökt kalkon, leverpastej, räkor, ägg, lax, rökt kalkon, rödbetssallad, köttbullar,
potatissallad m.m.
Smörgåsar eller smörgåstårtor enligt önskemål
- Priset på smörgåsarna varierar efter råvaruinnehåll fr. 60:-/person per smörgås på rågsikt
eller baguette.
Smörgåstårtor
Smörgåstårta att fira med!
Våran standard tårta med mycket räkor på toppen fylld med en Skinkröra, Rostbiffsröra eller
en Skagenröra med räkor
Prisex. 750:- för 10 bitars tårtan
Ge oss dina önskemål på vad som skulle vara gott i din smörgåstårta, kanske kalkon, rostbiff ,
gravad eller rökt lax eller vegetariskt.
Runda eller fyrkantiga eller andra former. Stora eller små.
Vi tar mellan 65-75 kr. per person beroende på innehåll. Ring för info. om hur du vill ha din tårta
gjord.
Vi kan även göra en jättestor rektangulär tårta för ca.26 personer eller andra storlekar och
varianter. Pris ca. 65-75 kr per person
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KALLA RÄTTER - INKL. SMÖR BRÖD OCH BLANDAD ISBERGSSALLAD
Grillade kycklingklubbor med bifftomater och gurkmix samt rissallad 95 kr
Tunnskivad rökt kassler med kockens löksallad och kall potatisallad 95 kr
Skivad rostbiff med krämig potatissallad, smörgåsgurka och dressing 120 kr
Gravad lax med hovmästarsås och citron på dill och potatisbädd 120 kr
Rökt skivad lax med sikromsmajonäs och citron på örtris 120 kr
Rökta Kalkonrullar med mimosasallad och tomater i skivor samt rödlök 95 kr

SALLADER - INKL. SMÖR, BRÖD OCH VALFRI DRESSING
Västkustsallad med räkor och crabfish 95 kr
Ost och bayonneskinkasallad 95 kr
Grekisk fetaost och olivsallad 95 kr
Kyckling och sparrissallad 95 kr
Pepparsalami och ostsallad 95 kr
Laxsallad med grapefrukt 95 kr
Parmesan och baconsallad 95 kr
Vegetarisk sallad med ärtor, majs och paprikamix 95 kr
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