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Bröllopsmeny
f ö r r ät t e r

• Västerbottentoast med löjrom från Kalix, picklad rödlök och syrad grädde

Christmann Riesling, Pfalz, Tyskland, ekologisk
• Trilogi på Svenska smaker efter säsongen
Segura Viudas Vega Medien Organic Cava, Penedes, Spanien, ekologisk
• Sotad Skärgårdsbiff med ostkräm från Löfstamejeri, ruccola, rostade hasselnötter toppat med rapsolja från Säby Gård
Morgon La Croix Gaillard, Pardon & Fils, Beaujolais, Frankrike
• Färsk sparris med örtsås på basilika och timjan toppat med parmesancrisp och krasse
Jurtschitsch Grüner Veltliner Stein, Kamptal, Österrike, ekologisk

va r m r ät t e r

• Hälleflundra med mandelpotatispure, baconcrisp, bönragu och tryffelsås
Le Bonheur Chardonnay, Simonsberg Stellenbosch, Sydafrika

• Kalv från Mälardalen med primörer och svamp efter säsong, potatisbakelse och salviasky
Musella Valpoliccella Superiore, Italien, ekologisk

• Hummerfärserad rödtunga med färska räkor, romanesco, dillslungad potatis och champangevinägersås
Terre de Mistral Reserve Organic, Côtes-du-Rhône Blanc, Frankrike, ekologisk
• Portabello fylld med gremolata, svartrissallad och ramslökssås
Boulard Cidre Biologique. Normandie, Frankrike

de s se rt e r

• Isad flädersoppa med citron- och mandelkaka och smultronglass
La Spinetta Moscato d´Asti Bricco Quaglia, Italien

• Chokladfondant med hallonsorbet, havtornscurd och färska bär

Torres Floralis Moscatel Oro, Penedes, Spanien
• Vanilj- och vitchokladparfait fylld med pistaschnötter med jordgubbar
Château du Juge, Cadillac, Bordeaux, Frankrike
• Blåbär och cocos dessert (Vegan och glutenfri)
St. Stephans Crown Tokaji Aszu 5 Pyttonyos, Ungern

Pris/pers. 1495:- inkl. moms *
Med reservation för eventuella ändringar

Bröllopsmenyn gäller på Badholmen och Kastellet.
* I menyn ingår trerätters bröllopsmeny med tillhörande brudskål, dryckespaket och kaffe.
Kombinera er egen trerättersmeny, vid beställning gäller samma menyval för hela sällskapet.
Eventuella kostavvikelser meddelas senast 14 dagar innan arrangemangsdagen.

info@kastellet.com tel: 08-12 00 48 70

ingår i

