
Angivna priser är då sällskapet väljer samma meny och rätter. Reservation för ev. 
ändringar. 

Vi anpassar menyn för allergier och vegetarisk kost- anges vid bokning.  Allt kött 
och mejeri som serveras är svenskt och ofta från närområdet. 

HÖGSOMMARMENY 
För sällskap på minst 10 personer. Gäller t.o.m 21/8

APTITRETARE 
Lättrökt gös med potatisskum och falsk kräftvineigrette 

FÖRRÄTT 
Crudo på pilgrimsmussla med avokadosallad och lime 

VARMRÄTTER (välj 1 av dessa) 
Kött: Grillad Teres Major med grönpepparsås, friterad färskpotatis 

rostad sommarkål och peppelinosalsa 

Fisk: Salthalstrad röding, forellromsmörsås, vaxbönorochn tomat 
färskpotatis 

EFTERRÄTT 
Creme Brulée, bär, pistagemaräng och vit chokladkräm med lagrad 

rom 

3- rätter- förrätt, varmrätt, dessert; 455kr  
4 rätter; 535kr 



MINGELBUFFÉ 
Tunnbrödsstubbe med räkor och stenbitsrom 

Kebabspett på kyckling m. youghurtsås 
Hjortrostbiff med salsa och äppelrökt skinka 

Ostflarn & picklad lök 
Tempeh på svenskodlade baljväxter & marinerad Kulinarika 

halloumi 
Pico de gallo, parmesankräm, bbqsås 

 Potatissallad m. gräslöksdressing, sparris och rädisor  
Bröd & Smör 
265 kr/p.p 

SOMMARBUFFÉ 
Dukas upp då antalet gäster är minst 20 personer 

Räk & melonsallad, limedressing  
Fillorulle med teriyakikryddade kålgrönsaker 

Tomat och myntasallad, Dipp m. fetaost 
Lakeneost, bröd, smör 

 
Grillad teres major (bogbladsfilé) med äppelsalsa 

Kyckling med västerbottenglaze 
bbqsås,  parmesan & kapriskräm 

Sallad med pärlcouscous, mango och chillimarinad 
Färskpotatissallad med gräslök, rädisor och sparris  

Bladgrönt 
325 kr p.p.  



GRILLBUFFÉ 
Dukas upp då antalet gäster är minst 20 personer 

Innehåller bland annat: 
Från grillen: Grillad fisk, nöt, hållbarhetsgris, kyckling, 

miniburgare 
Grillade grönsaker, rostad kål med hasselnötter 

Sallader: Nudelsallad, Rökt fetast med sockerärt och gryn, 
Tomat & myntasallad med halloumi, Melonsalsa, Äppelsallad, 

Potatissallad och bladgrönt 

Såser: BBQ, Misomajonäs, Whiskysås, Limedressing, Brynt 
smörsås 

Rostad potatis 

395 kr p.p. 

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.

Välkomna till oss!
önskar Anders&Bibbi m. personal

mailto:hej@kulinarika.se

