Bröllopsmenyer Enskede Värdshus 2016
Hav & Land
(buffé)

½ gratinerad färsk hummer
Västerbottenpaj toppad med löjrom
Sallad caprese med cocktailtomater & färsk basilika
Mini Skagen
Serrano med kronärtskocka
Spetskål med säsongens svamp
Marinerade rotfrukter med soltorkad tomat & citron
Sallad med fikon, ädelost & nötter
Oxfilé med rostad potatis & grönpepparsky
Lagrade ostar med Enskedemarmelad & oliver
Husets filmjölkslimpa & surdegsbröd
Bröllopstårta

Pris 925:- /person inklusive 1 glas Prosecco di Valdobbiadene Spumante Brut), 3 glas
Campolieti Ripasso alt. Fleur du Cap Chardonnay, kaffe & 4 cl avec (Whisky,
Cognac, likör)

Gård & Stuga
Välkomstdrink: Prosecco di Valdobbiadene Spumante Brut - 1 glas
***
Lime- chilikryddad skaldjurscocktail
Von Buhl Riesling - 1 glas
***
Karl-Johansvampfylld kalvytterfilé med mangold, timjansky samt pumpakräm och
vitlöksbakad potatisterrin
Campolieti Ripasso - 2 glas
***
Vaniljparfait med mandelkex och säsongens bär
4 cl Rietvallei Muscadel
***
Bröllopstårta
Kaffe & 4cl avec (Whisky, Cognac, likör)

Pris 1050:- /person

Slott & Herrgård
Välkomstdrink: Champagne Saint de Gall Blanc de Blancs - 1 glas (Magnumflaska)
***
Halv

hummer med hummermajonnäs samt sallad på rågbröd, ansjovis rostad
paprika & tomat
Petit Chablis Lupé-Cholet - 1 glas
***

Oxfilétournedos med anklever, tryffelsky, samt portabelloflarn med potatisspett och
lardo
Le Hauts De Granget - 2 glas
***
Chokladmousse med rostad mandelglass
4 cl Rietvallei Muscadel
***
Bröllopstårta
Kaffe & 4cl avec (Whisky, Cognac, likör)
***
Vickning: hemgjord lamm- & fänkålskorv med vårt egna bröd samt
fetaost & bakade tomater

Pris 1525: - /person inklusive värdshusets ljudanläggning samt tillgång till
festvåningen.

I samtliga menyer ingår bröllopsuppdukning, lokalhyra (lördagar öppet till 01.00), värdshusets
mineralvatten & enklare blomsterarrangemang (gerbera i vas vit/röd/rosa). Minimum antal vid
beställning av meny eller buffé är 20 personer. Överstiger den totala beställningen 30 000:- ingår egen
matsal samt söndagsbrunch för brudparet och 6 anhöriga.
Priserna gäller för 2016.
Betalnings villkor: 50 % av kuvertpriset erläggs mot faktura i förskott efter bekräftad
beställning.

