D R I N K T I L LT U G G - F R Å N P O N T U S
Lyxkanapéer 			
185kr för alla fem - 40kr/styck
Hummerskagen med tryffel
Mildrökt fjordlax med persiljeomelette och pepparrot
Handpillade räkor med vaktelägg
Ankleverterrine med sauternevinsgelé
Kalixlöjrom med gräslök				
OBS 55 kr/st
Crostinis 							25kr/styck
Svamptapnad med örter, parmesan och friterad persilja
Skagen, dill och citronzest
Lax med violet Shisokrasse
Getostcrème, picklad gulbeta och citronbasilika
Drinktilltugg
Marinerade oliver 					45kr/person
Saltrostade mandlar 					45kr/person
Rotfruktschips med rökt majonäs			
35kr/person
Grönsakscruditéer med tryffelmajo 		
55kr/person
Ett urval av charkuterier och ost 			
115kr/person

Moms tillkommer med 12%
Våra menyer kan alltid skräddarsys efter hur du vill ha det, baserat på tillfälle, lokal och önskemål.
Tillsammans kan vi skapa någonting helt unikt.
En gång gjorde vi en bröllopsmeny till ett par, som i sex år sedan dess har beställt menyn till sin bröllopsdag.
Väldigt roligt och väldigt personligt, tycker vi. Vem vet – kanske tar vi fram din framtida signaturrätt?

C ater i ng by Pont u s
catering@pontusfrithiof.com
08 545 273 00

D R I N K T I L LT U G G - F R Å N P O N T U S
Fingerfood 				
65kr/st små, 95kr/st stora
Kallrökt ankbröst i salladsblad med strimlade grönsaker,
ärtskott, hoisin-dressing och friterat rispapper.
”Skagen roll”, handpillade räkor, ägg,
pepparrotsmajonnäs, toppad med picklad rödlök
”Swedish Ceviche roll”, råtärnad lax, salladslök, citron, gurka,
fänkål och koriander, serveras i salladsblad
Tartelette med blomkålscrème, råhyvlad blomkål, riven timjan,
karamelliserad lök och tomat
Pan Bagnat med citronmarinerad tonfisk, avokado och tomat
Kock på plats:
Dry-rub högrevsburgare med misomajonnäs, krispig kål,
picklad rödlök och cheddarost
75kr/st små, 120kr/st stora
”Wild boar roll”, pulled vildsvin med gräddfil, rostad majs,
picklad rödlök, picklad jalapeno och koriander

Moms tillkommer med 12%
Våra menyer kan alltid skräddarsys efter hur du vill ha det, baserat på tillfälle, lokal och önskemål.
Tillsammans kan vi skapa någonting helt unikt.
En gång gjorde vi en bröllopsmeny till ett par, som i sex år sedan dess har beställt menyn till sin bröllopsdag.
Väldigt roligt och väldigt personligt, tycker vi. Vem vet – kanske tar vi fram din framtida signaturrätt?

C ater i ng by Pont u s
catering@pontusfrithiof.com
08 545 273 00

