Fest meny

Nilssons Gästgiveri
Slagtoftavägen

10

242 31 HÖRBY
Telefon : 0415-311235
www.nilssonsgastgiveri.com
info@nilssonsgastgiveri.com

Pris:
Löksillssmörgås,
Kavring med ägg & hemlagad löksill
Räkcocktail
Serveras med rhode islandsås och
rosenbröd
Färskrökt lax med tillbehör
Lax på toast med pepparotsgrädde
Rökt ål med krämig-äggröra
Ålen serveras på kavring
Toast Skagen
Räkor i dillmajonäs & löjrom
Melon med parmaskinka
Passar alla

60,00
70,00

75,00
Ring för pris

75,00
70,00

Pris:

Varmrökt lax
Serveras med romsås & citron
Gratinerad spättafilé
Spritsad mos hummersås & skaldjur
Smördegs inbakad fläskfilé
Maderiasås & kulpotatis
Gratinerad fläskfilé m svamp
Spritsad mos & portvinsås
Baconlindad kycklingfié
Serveras med purjolökspotatis
Wienerschnitzel med grönaärter
Serveras med citron,anjovis & kapris
Kalvstek med gräddsås
Serveras med gelé & inlagd gurka
Helstekt ryggbiff med murkelsås
Serveras med grillad tomat & bacon
lindade gröna bönor

Till våra varmrätter ingår
grönsallad önskas
potatisgratäng tillkommer 15:-/p

150,00
130,00
145,00
130,00
120,00
150,00
140,00
160,00

Pris:
Äpplekaka m. Vaniljsås

45,00

Chokladmosse med grädde

45,00

Blåbärs cheesecake

60,00

Crème brulée

65,00

Tosca päron m. Grädde

50,00

Vickning : "nattmat"

Pris:

Pytt i panna med ägg & rödbetor
Janssons frestelse

95,00
85,00

Kalla rätter:

Pris:

Rostbiff med potatissallad
Serveras med rostad lök & pickeles

90,00

Cassler med potatissallad
Serveras med rostad lök & ananas

80,00

Kokt kall lax med dillmajonäs
Serveras med kokt potatis

100,00

Kyckling, skinka, tonfisk eller skaldjurssallad
Serveras med rosenbröd & dressing

80,00

Party tallrik

130,00
Färskrökt lax, rökt ål, räksallad ,rostbiff, skinka, potatissallad & rosenbröd

Smörgåsar,smörgåstårtor

Smörgåstårta 4-5 pers.
Smörgåstårta 8-10 pers.
Smörgåstårta -15 pers.
Smörgåstårta -20 pers.
Välj mellan skaldjur och kött.
Landgångar
Ägg, löksill, leverpastej, skinka,
rostbiff, ost
Ägg, räkor, lax, leverpastej, skinka,
rostbiff, ost
Ägg, räkor, lax, leverpastej, skinka,
rostbiff, ost, ål

Pris:

260,00
520,00
780,00
975,00

80,00
90,00
100,00

===========================================================

Slottsstek med gelé och pressgurka
Helstekt kotlett med sommargrönsaker
Kalkon med stekt kulpotatis, gelé och pressgurka
Dansk fläskstek med rödkål
Glaserad kassler med grönsaker

Pris:
100,00
85,00
120,00
120,00
85,00

