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SOMMARMENY 

Meny 1-3 är till sällskap på minst 10 personer. Angivna priser är då sällskapet 
väljer samma meny och rätter. Reservation för ev. ändringar.

MENY 1 
FÖRRÄTT 

Melonsalsa med basilikamarinerade drottningmusslor och 
limecremefraiche  

VARMRÄTT 
Utskuren Biff med brynt lökchutney, gräddrostad färskpotatis och 
sommarprimörer          
            2- rätter 325kr

3- rätter (valfri efterrätt nr.1-2) 395kr 

MENY 2 
FÖRRÄTT 

Sommarentré med räkor, aborrterrinne, rabarbersalsa och 
luftlökskräm 

VARMRÄTT 
Rosastekt Lamm från Brunsbergs Herrgård, olivöverbakad 

potatiskaka, rödvinsky, blomkålskräm och rostad färsk vitkål.  
2- rätter 375kr

3- rätter (valfri efterrätt nr. 1-2) 445kr

MENY 3 
FÖRRÄTT 

Carpaccio på kallrökt hjort med picklade granskott och 
Gammelpärspesto  

VARMRÄTT 
Fiskfrikassé med Vänergös och röding, mojorojo, grillad citron   
     

2- rätter 375kr
3- rätter (valfri efterrätt nr. 1-2) 445kr 

VEGETARISK VARMRÄTT
Socca med grön mandel-och auberginekräm, rökt getost från 
Finnskogens ost och långbakade tomater  
Denna varmrätt erbjuder vi som vegetariskt alternativ i samtliga menyer, förrätt 
anpassas efter den meny som gruppen väljer. Varmrätten är vegansk då osten 
utesluts.



EFTERRÄTTER 
Nr 1: Rababarbersorbet, citronmascarpone, mandelnougatine och 
rostad vit choklad        95kr 

Nr 2: Krämig Mjölkchokladcheesecake med mörk chokladglaze, 
maräng, bär och lakritskola      95kr 

Egen tillverkad glass, dagens smaker                    35kr/kula      

Chokladtryffel-huset egna med varierande smaker   25kr/st 



SOMMARBUFFÉ 
Dukas upp då antalet gäster är minst 20 personer 

Basilikasill med fillorulle på mandelpotatis  
Gazpacho med litet räkspett 

Bön- och mandelbulle med mojorojo 
Paj med lagrad ost 

Varmrökt lax med kall sås 
Köttbullar 

Nattbakad Linderödsgris i krispigt skal 
Biff med chimichurri 

Kycklinglår med soja och ingefärsglaze 
Potatiskaka 

Melonsalsa 
Confittomat med oliver och örter 

Rostade primörmorötter med saltrostad frön och fetaost 
Bladgrönt, Smör och Bröd 

325 kr p.p.  
Ink. kaffe och liten dessert 395kr 

GRILLBUFFÉ 
Dukas upp då antalet gäster är minst 20 personer 

Innehåller bland annat: 
Grillad fisk, nöt, gårdens linderödsgris och fågel i olika presentationer. 

Råkorv på älg 
Grillade grönsaker, rostad kål med hasselnötter 

Sallader: Coleslaw, Jims Taboulleh, Melonsalsa, Pico de Gallo och 
bladgrönt 

Såser: BBQ, Tryffelmajonäs, Rödvinsås, Lingonketchup, Baked Beans, 
tzatsiki 

Rostad potatis, majsbröd  
325 kr p.p. 

Ink. kaffe och liten dessert 395kr 

BOKNING
Ring 070-75 00 927 eller maila: hej@kulinarika.se för frågor eller bokning. Vi 
anpassar menyn för allergier och vegetarisk kost. Allt kött och mejeri som 

serveras är svenskt och ofta från närområdet. Kulinarika är en gård i 
Fryksdalen som värnar om de svenska bönderna. 

Välkomna till oss!
önskar Anders&Bibbi m. personal

mailto:hej@kulinarika.se

