Fest-Bröllop-Högtid 2022
Förrätter
Confiterad portabello
Brynt kålbuljong, bränd morot och krasse
155 kr
Rödbetsgravad lax
Blomkålspuré, friterad rotselleri, senapssås och rödbeta
170 kr
Hummersoppa
Marinerad tonfisk, syrlig grädde och friterad palsternacka
185 kr
Grillad pilgrimsmussla
Råriven broccoli, sikrom, miso, jordärtskocka och krasse
175 kr
Tartar Pelle Janzon
Oxtartar, sikrom, rå lök och pepparrot
185 kr
Varmrätter
Långbakad rotselleri
Kikärtsbakelse, tomat och citrongräs
295 kr
Halstrad fjällröding
Potatispuré, dragonsmörsås, fänkålspicklad rödlök och regnbågsrom.
375 kr
Smörbakad Hälleflundra
Vitvinssås, sparris, dill och mandelpotatisstomp
395 kr
Grillad svensk ryggbiff
Lökquiche, foyotsås och haricotsverts
375 kr
Timjanstekt reninnanlår
Potatistimbal, lingon, svamp och peppar-rosmarinsås
395 kr
Desserter
Bakade ostar
Hjortron och friterad persilja
165 kr
3 x choklad
Med färska bär
150 kr
Hallonmousse
Salt kolasås och havreflarn
140 kr
Kaffe och chokladtryffel
95 kr

OBS! Att sällskapet enas om samma förrätt, varmrätt, dessert.
Vi ordnar alltid alternativ för matpreferenser och allergier.

Favoritbuffé

Halstrad gravad lax
Örtmarinerad kyckling
Chilimarinerade räkor
Tomat och fetaostsallad
Potatissallad med rostade grönsaker
Honungsötad senapssås
Vitlöksmajo
Medelhavsallad med soltorkade tomater
Potatisgratäng
Rödvinssås
Tunnbröd och västerbottenost
395 kr

Norra berget buffé

Tre sorters sill
Stekt inlagd strömming
Rökt lax med Skagenräkor
Halstrad gravad lax med honung sötad senapssås
Helstekt örtmarinerat reninnanlår med skogsvampsås
Potatisgratäng med prästost
Sallad med rostade grönsaker
Hembakat bröd och västerbottenost
575 kr

”Mottagning / Mingel/Aw” Buffé
Tomat och fetaostsallad
Mixed sallad
Marinerade chicken drumstick
Rostbiff
Klassisk potatissallad med gurka
Marinerade kräftstjärtar
Lasagne al forno
Chilimajonnäs
Smör, bröd och ost
265 kr

OBS! Beställning av buffé har ett miniantal om 25 portioner!

Vickning
Klassisk korvbuffé med chokladpucko
Räksallad, gurka, rostad lök mm
95 kr
Bubbeldog klassisk korvbuffé samt ett glas cava
145 kr
Kycklingwraps med krispig sallad och chilidressing
125 kr

Snittar till förmingel

Tre sorters snittar (Veg & fisk & kött)
140 kr
Två sorters snittar (Veg & fisk alt kött)
110 kr
Paketöppning med Grankottens helgbrunch samt smoothies
265 kr
Vi komponerar även menyer efter era egna önskemål
Se även våra dryckespaket
I separat meny
boka@grankotten.se
060-61 42 22
Norra Stadsberget Sundsvall
(Vid bokning och låst dag för bröllop skickar vi en förhandsfaktura på 5.000 kr i bokningsavgift samt
deposition om 5.000 kr, totalt 10.000 kr. Depositionen avräknas sedan på totala slutnotan)

