Three course dinner
20- 40 PERSONS
433 SEK EX. VAT / 485 SEK INKL. VAT

MOCKAMOLE & TOTOPOS
Svenska gröna ärtor, tomat, fårost, chili, koriander
Swedish green peas, tomato, queso, chili, cilantro

----------------------------------------------------------

VÄLJ MELLAN / CHOOSE BETWEEN
GRILLED RIBEYE
Grillad svensk entrecote, padrones, pico de gallo, rocoto majonnäs, sötpotatisfries
Grilled swedish ribeye, padrones, pico de gallo, rocoto mayonnaise, sweet potato fries

JERUSALEM ARTICHOKE
Jordärtskocka, grönkål, bakad lök, sotad pak choi
Jerusalem artichoke, green cabbage, baked onion, blackended pak choi

--------------------------------------------------------

CREME BRULÉ
Smaksatt med apelsin och stjärnanis
Flavored with orange and anise
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Buffe Mucho
20- 60 PERSONS
585 SEK EX. VAT / 655 SEK INKL. VAT

MOCKAMOLE & TOTOPOS
Svenska gröna ärtor, tomat, fårost, chili, koriander
Swedish green peas, tomato, queso, chili, cilantro

CEVICHE TUNA
Tonfisk, leche de tigre Nikkei, avokado, majs, soja, sesam, koriander
Tuna, leche de tigre Nikkei, avocado, corn, soy, sesame, cilantro

TOSTADA POLLO
Friterad majstortilla fylld med Svensk kyckling, chili, avokado, pico de gallo
Fried corn tortilla filled with Swedish chicken, chili, avocado, pico de gallo

PARRILLADA
Grillad flankstek, chorizo, chimichurri, chilimajonnäs, rostad potatis
Grilled tenderstrip, chorizo, chili mayonnaise, roasted potato

PANNACOTTA
Med passionsfrukt
With passionfruit

SERVERING AV DRYCK PÅ AVRÄKNING INGÅR I MENYPRISET
FÖR BETALBAR GÄLLER FÖLJANDE:
- för grupper under 30 personer, använder ni vår bar en trappa ned
(kostnadsförslag för egen bar på offert)
- för grupper över 30 personer ingår egen bar där vi säljer öl, vin, bubbel, alkhoholfritt
(kostnadsförslag för cocktailbar på offert)

PRISEXEMPEL DRYCK:
ÖL från 60:- ex. moms / 75:- inkl moms
VIN från 80:- ex moms / 99:- inkl moms
ALKOHOLFRITT från 31:- ex moms / 35:- inkl moms
COCKTAILS from 116:- ex moms / 145:- inkl moms

------------------------------------------------------------------

AVBOKNINGSREGLER:
Avbokning kostnadsfritt 14 dagar före ankomst
Avbokning 50% kostnadsfritt 7 dagar före ankomst
Avbokning 10% kostnadsfritt 3 dagar före ankomst
Om ni efter avbokning hamnar på minimumantal så förbehåller vi oss rätten att flytta er
bokning till vår restaurang och eventuella förändringar i menyn kan komma att göras
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