Vårmenyn är för sällskap från 8 personer som önskar äta helglunch eller
middag.
Smårättsmenyn serveras till sällskap från 15 personer.
Vår- och grilbuffé serveras till sällskap från 20 personer.
Ring 070-75 00 927 eller maila: hej@kulinarika.se för bokning.
Välkomna till oss!
önskar Anders&Bibbi m. personal

VÅRMENY

Meny 1-3 är till sällskap på minst 8 personer. Angivna priser är då
sällskapet väljer samma meny med undantag för den vegetariska som kan
väljas av enstaka personer.
MENY 1
FÖRRÄTT
Nässelbuljong med pilgrimsmussla, aplungsgädda och rökt rom
VARMRÄTT
Rödvinsbrässerad oxkind med tryffelkryddad potatispuré, vårblad och
smålök
Varmrätt 195kr
2- rätter 275kr
3- rätter (valfri efterrätt) 355kr

MENY 2
FÖRRÄTT
Gravad Vänergös med syrad sparris, krasse och brynt smörkräm
VARMRÄTT
Hjortinnanlår från Hygn med ramslökströssel, rödvinsås och kroppkaka
med sidfläsk och skrädmjöl
Varmrätt 265kr
2- rätter 345kr
3- rätter (valfri efterrätt) 425kr

MENY 3
FÖRRÄTT
Carpaccio på hängmörad svensk oxfilé, bakad sellerikräm, granskott och
lagrad ost från Finnskogens ost.
VARMRÄTT
Skrei med tomat- och hummersås, jordärtskockskum och kålrabbi
Varmrätt 245kr
2- rätter 325kr
3- rätter (valfri efterrätt) 395kr

VEGETARISK MENY
FÖRRÄTT
Sparrisbuljong med rökt fetaost och saltrostade frön
VARMRÄTT
Svampfylld skrädmjölskroppkaka med bönotto och rostad blomkål
Varmrätt 185kr
2- rätter 265kr
3- rätter(valfri efterrätt) 345kr
EFTERRÄTTER
Choklad-creme brulée med lakritsglass och rårörda bär

95kr

Rabarberbavaroise med rostad vit choklad och fylld mandelmussla 95kr

SMÅRÄTTSMENY
Smårättsmenyn erbjuder vi till grupper på minst 15 personer. Samtliga
rätter erbjuds också som vegetariska alternativ.

MATPAJ
Kyckling med sallad, dressing och bröd
125kr p.p.
ÄLGCURRY I FILLODEGSRULLE
serveras med fetaostsallad
125kr p.p.
LAX MED HAVREOTTO OCH PAPRIKASÅS
150kr p.p.

VÅRBUFFÉ
Dukas upp då antalet gäster är minst 20 personer.
Innovativa rätter med lokala råvaror och mycket grönt. Kött, fisk och ostar.
Flera vegetariska rätter.
275kr p.p.

GRILLBUFFÉ
Dukas upp då antalet gäster är minst 20 personer.
Nötkött, linderödsgris, korvar, sallader, såser och grillade grönsaksrätter.
Rika smaker med genomtänkta kombinationer.
295kr p.p.

