tullkammaren
Börja kvällen med lite bubbel & kanapéer, vi erbjuder följande kanapéer för 35kr/st:
kalix löjrom
med citroncrème &
picklad rödlök

Rödbeta
med getostcrème &
kanderade valnötter

anklever
au torchon
med fikonmarmelad

Kallrökt lax
med pepparrotsfärskost

med parmesan & tryffelcrème

Coppa

varmrökt souvas
med Karl-Johancrème

Tullkammarröra
med sikrom

Parmaskinka

blandad råbiff

Prosecco 95kr/glas

Alkoholfritt bubbel 68kr/glas

Champagne från 130kr/glas

med basilika & tomatcrème

Välj 1 av följande menyförslag för hela sällskapet:

meny 1

meny 2

meny 3

Tullkammarröra

toast
pelle janzon

Kalix löjrom

Sikrom & citron.
kolgrillad
kalventrecôte

Oliv- & parmesansky,
chèvrekroketter &
säsongens grönsaker.

Kolgrillad
ryggbiff

bakad röding

Potatisstomp, säsongens legymer
& citron- & romsmörsås.

lemontarte

Med säsongens sorbet.

35g på smörstekt brioche
med klassiska tillbehör.

Skivad oxfilé, kavring,
kalix löjrom, gräslök &
brynt smör-emulsion.

Bistrotomat, potatisgratäng &
café de paris-smör.
Välj samma stekgrad för hela
sällskapet.

Mudcake

Kolasås, Bailey’s glass,
vit chokladfromage &
rostade hasselnötter.

Fattiga riddare

550kr

655kr

540kr

Hjortronmylta, punschglass
& vaniljkräm.

Lägg till ett välanpassat dryckespaket för 450kr:

1 glas till förrätt, 2 glas till varmrätt, 1 glas till dessert

Lägg till kaffe/te 30kr, avec från 25kr/cl & en god chokladtryffel 30kr/st

Bar

information

Briska cider 65kr/st
K9s vita 95kr/glas
K9s röda 95kr/glas
Prosecco 95kr/glas
Champagne 130kr/glas
Krušovice imperial 85kr/st
Bistro lager 65kr/st
Mariestad 85kr/st
Aperol spritz 125kr/st
GT 125kr/st
Rom & cola 125kr/st
P2 125kr/st
Tom Collins 125kr/st
Mojito 135kr/st

Lokalhyra & personal ingår alltid
för sällskap på 25 personer eller fler!
vid bokning ingår även:

1.5 h konsultation & offert!
Musikutrustning att koppla in spotify till!
Projektor & Microfon!
Vår standarddukning bestående av
glas, porslin, bestick, servett & ljus!

Vi rekommenderar att lägga till
dukning med vita dukar & linneservetter för 1850kr!

Vi kan även ordna annan dryck/drinkar efter önskemål!
MAIL: INFO@KAJPLATS9.SE & telefon: 021-13 62 22 | vi reserverar oss för prisändringar & brist på råvaror

