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Smörrebröd   115 kr för 3 stycken (ord. 43 kr/st)
Minimum 3 st/sort 
Huvudrätt: Välj 3 olika som en huvudrätt - Går att få på glutenfritt bröd

1. Handskalade räkor med äggsallad, dill och citron
2. Stekt inlagd strömming, kokt potatis, majonnäs, dill och citron 
3. Kallrökt lax med hovmästarsås, rödlök, gurka, dill och citron
4. Panerad fiskfilé med curryremoulad, dill och citron
5. Varmrökt laxsallad med en skiva kallrökt lax, dill och citron
6. Laxgubbröra, gurka, dill och citron

Laxtallrikar och laxfat
Minimum 6 pers - Välj uppläggning på tallrik eller fat

w Liten: Kallrökt, gravad och varmrökt lax. Hovmästarsås. Fransk potatissallad, 
bröd och smör ... 115 kr/pers

w Stor: Kallrökt, gravad, varmrökt och inkokt lax. Laxsallad. Romsås.  
Hovmästarsås. Fransk potatissallad, bröd och smör ... 149 kr/pers

Fatuppläggning
Minimum 6 pers 

w Varmrökt lax garnerad med säsongens grönsaker och gröna ärtor. Romsås 
vid sidan av ... 125 kr/pers

w Inkokt lax garnerad med räkor, gröna ärtor och säsongens grönsaker.  
Dillmajonnäs vid sidan av ... 145 kr/pers

Tillägg till fatservering: 
w Fransk potatissallad med kapris och rödlök ................................................... 20 kr/port
w Mixad grönsallad ........................................................................................................... 20 kr/port
w Kokt potatis (ätas kall eller värmas i micro) ..................................................... 15 kr/port

Fiskgratäng
Minimum 4 pers - Levereras på aluminiumfat som går att värma i ugnen

w Laxgratäng: Lax, räkor, duchesse, vitvinssås och ost ... 99 kr/pers
w Fiskgratäng: Valfri fisk, räkor, duchesse, vitvinssås och ost ... (dagspris)

Smörgåstårta ”lyx” 
Minimum 6 pers 

w Krämiga lager av lax, ägg och majonnäs. Garnerad rikligt med fina,  
handskalade räkor och Korshags kallrökta lax. Äkta vispgrädde ... 80 kr/p.

Välkomna att beställa på 0346-71 57 59!
p Beställ senast 3 arbetsdagar innan. 

Med reservation för produktionstoppar, storhelger etc
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