
Vi undviker fiskar & skaldjur som är rödlistade i wwf fiskeguide 

 (EKO) =biodynamisk, ekologiskt el. hållbart, med el. utan certifikat/ biod ynamic, organic or sustainable with or without certifcate 

(N) =innehåller nötter/ contains nuts , (L) =innehåller laktos/ contains lactose, (G) =inn ehåller gluten/ contains gluten 

Bröllopsmeny 1040:- 

Wedding menu 
 

Kanapéer 
Canapées 
  
Grillad sparris lindad I lufttorkad skinka 
Grilled asparagus wrapped in air dried ham 
 
Rökt laxroulad med färskost, dill citron och kapris 
Smoked salmon & cream cheese roll with dill, lemon and capers 
 
Avokado fylld körsbärstomat med chilli och lime 
Avocado, chilli and lime stuffed cherry tomato 
 

Förrätt 
Starter 
 
TOAST SKAGEN(L/G)      
Räkor med dill, citron, pepparrot, majonnäs & löjrom samt toast  
Shrimps in mayonnaise, dill, horseradish, lemon & bleak roe with toast 
 

Varmrätt 
Maincourse 
 
TORSK(L)       
 
Cod with prawns, horse raddish, browned butter and new potatoes  
 
eller 
or 
 
ENTRECÔTE(L)        
Med tomat, rödlök, basilika, stekt potatis och bearnaisesås 
Ribeye with tomato, red onions, basil, fried potato and sauce bearnaise   
 

Dessert 
Dessert 
 
CRÈME BRÛLÉE(L)      
 

Bröllopstårta 
Wedding cake 
 
Välj ut valfri bröllopstårta ur Tössebageriets standardsortiment  
i konsulation med Tössebageriets Konditor. 
Choose any wedding cake from Tössebageriets standard range 
in consultation with Tössebageriet's pastry cook. 
 

Vickning 
Nightly snack 
 
KOKT KORV(G)  
Med senap, ketchup och rostad lök 
Boiled sausage with mustard, ketchup, roasted onion 
 



Alla priser är angivna inklusive moms / Vi är kontantfria 

 all prices are with VAT included / We are cash free 

Dryckespaket 
Drink Pakages 

 

BRA DRYCKESPAKET BRÖLLOP 695:- 

Ett glas mousserande vin + påfyllning vid ankomst 

Ett glas husvin till förrätten 

Två glas husvin till varmrätten 

Ett glas dessertvin till desserten 

Kaffe och 4 cl. avec av bassortimentet 

Beverage package Wedding 1 

A glass of sparkling wine + refill on arrival 

A glass of house wine for the starter 

Two glasses of house wine for the main course 

A glass of dessert wine for dessert 

Coffee and 4 cl. avec of the base range 

 

BÄTTRE DRYCKESPAKET BRÖLLOP 995:- 

Ett glas Champagne + påfyllning vid ankomst 

Ett glas bättre vin till förrätten 

Två glas bättre vin till varmrätten 

Ett glas dessertvin till desserten 

Kaffe och 4 cl. avec av bassortimentet 

Beverage package Wedding 2, 

A glass of Champagne + refill on arrival 

A glass of better wine for the starter 

Two glasses of better wine for the main course 

A glass of dessert wine for dessert 

Coffee and 4 cl. avec of the base range 

 

RIKTIGT BRA DRYCKESPAKET BRÖLLOP 1595:- 

Ett glas Champagne + påfyllning vid ankomst 

Ett glas riktigt bra vin till förrätten 

Två glas riktigt bra vin till varmrätten 

Ett glas dessertvin till desserten 

Kaffe och 4 cl. avec från det bättre sortimentet 

Beverage package Wedding 1595: - 

A glass of Champagne + refill on arrival 

A glass of really good wine for the starter 

Two glasses of really good wine for the main course 

A glass of dessert wine for dessert 

Coffee and 4 cl. avec from the better range 

 


