Kvällsmeny

Förrätter

Helkväll

Jordärtskocka – Lamm – Dragon
135kr
Gjuten creme på jordärtskocka samt krispigt
skal med dragon, rivet lamm och torkad
shitake
Röding – Kål – Äpple
135kr
Lätt sockersaltad röding från Wilhelmina med
gräddad kål och skaldjursbuljong samt äpple,
libbsticka och variation på grönkål
Rotselleri – Brynt smör - Hasselnötter 125kr
Nattbakad rotselleri med äpple, brysselkål,
hasselnötter och brynt smörcreme.

Varmrätter
Långa – Savoykål – Vassle
285kr
Rimmad långarygg med smörsås på vassle samt
savoykål, forellrom, gräslök och variation på
dill
Skånsk gris – Rotselleri – Lokal svamp
265kr
Korv och kind från skånsk gris med
karamelliserad rotselleri samt puré, syltade
senapsfrön, svampar från Torna Hällestad och
smörad buljong
Morot – Koriander – Linser
255kr
Sotad, syrad samt puré på morot med apelsin,
färskost, korianderfrö, grönsaksbuljong,
grönkål och puylinser

Till kanapéer Cava 89kr eller Champagne
129kr
Dryckespaket 555kr / Alkoholfritt 315kr
Kanapéer
*
Röding – Kål - Äpple
Lätt sockersaltad röding från Wilhelmina med
gräddad kål och skaldjursbuljong samt äpple,
libbsticka och variation på grönkål
*
Jordärtskocka – Lamm - Dragon
Gjuten creme på jordärtskocka samt krispigt
skal med dragon, rivet lamm och torkad
shitake
*
Långa – Savoykål – Vassle
Rimmad långarygg med smörsås på vassle samt
savoykål, forellrom, gräslök och variation på
dill
*
Skånsk gris – Rotselleri – Lokal svamp
Korv och kind från skånsk gris med
karamelliserad rotselleri samt puré, syltade
senapsfrön, svampar från Torna Hällestad och
smörad buljong
*
Punsch & Honung
Punschglass med variation på honung, enbär,
inkokt päron och söt råg

Desserter

*
Kaffegodis

Punsch & Honung
105kr
Punschglass med variation på honung, enbär,
inkokt päron och söt råg

625kr
Lägg till ostservering för 100kr

Pigan
135kr
Vitmögelcamembert från Soldattorpet i Skåne
med gulbeta, rågbröd, honung, fikon,
portvinskaramell och hasselnötter
Småsött till kaffet

45kr
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