
PÅSKBUFFÉ + TRANCHERINGSBORD +
DESSERTBORD + KAFFE/TE

Vit chokladpannacotta. Serveras med hallonspoom.■ 99:-

Barnens efterrätt:

Sjörövarglass med kolasås.○■ 45:-

Serveras 14-15-16 april år 2017

Till påskbuffén passar O.P. Anderson Aquavit:
Kummin, anis och fänkål. Fyllig och balanserad kryddighet med tydlig smak av kummin och inslag av anis 

och fänkål. 22:-/cl.

Avnjut vår uppdukade fantastiska påskbuffé med det bästa den svenska kallskänken har att erbjuda. 
Utöver påskbuffébordet har vi även ett trancheringsbord där oxfilé och fläskfilé serveras med 

Bryggans goda Cognacsås. Påskmåltiden avslutas med vårt populära dessertbord samt kaffe/te. 

Helstekt mörad oxfilé med ugnsstekta glacerade rotgrönsaker och två smakrika 
såser. Serveras med vår goda potatisgratäng.○□ 259:-  

Bryggans smörstekta rödtungafilé i nyvispad rieslings- och hummercrèmesås med svamp och 
handskalade räkor napperad med pikant skaldjursglaze. Serveras med pressad potatis.○□ 219:-  

● Innehåller gluten och går inte att få glutenfri ○ Innehåller gluten men går att få glutenfri
■ Innehåller laktos och går inte att få laktosfri □ Innehåller laktos men går att få laktosfri

FÖRRÄTTER 

Pikant Axmarröra på grillad vitlökskrutong. Serveras med örtolja och citrondressing.●■ 99:-

PÅSKMENY 14-16 APRIL ÅR 2017 
PÅ FURUVIKS BRYGGA

Om ni inte vill äta vår påskbuffé + trancheringsbord + dessertbord + kaffe/te finns nedanstående alternativ. 

Barnens huvudrätter:

Pasta med köttfärssås.● 69:-

BARNENS MENY 

Hemlagad cheesecake med smak av lime, toppad med färska bär samt halloncoulis.●■ 99:- 

EFTERRÄTTER 

HUVUDRÄTTER 

Till Carpaccion av gravat hjortinnanlår passar Gammal Norrlands Akvavit:
Kummin, anis och fänkål, avrundad med sherry av Oloroso-typ. Fyllig, eldig och tydlig smak av kummin, med 

inslag av fat, russin, anis och fänkål, och en aning sötma. 22:-/cl.

Till den Pikanta Axmarröran passar Herrgårds Aquavit: 

PRIS VUXNA (allt ovan ingår): Premiär erbjudande 389:- (ord. pris 489:-)

PRIS BARN (allt ovan ingår): Barn upp till 15 år betalar 25 kr per år

Kummin, koriander och fänkål. Avrundad med skotsk whisky och lagrad på sherryfat i tre månader. 22:-/cl

Carpaccio av gravat kalvinnanlår på bädd av ruccolasallad smaksatt med örtvinägrett. Därtill fikonmarmelad, 
parmesan och cashewnötter.○□ 99:-




