___________

___________
MIDDAG
sommar

Menyn serveras juni - augusti
Eftersom vi vill prestera ett perfekt resultat behöver vi planera inköp, tillagning samt personal.
Vi ber er vänligast att beställa i god tid, minst 2 dagar innan ni vill komma.
Vi önskar att ni beställer minimum 2 pers/rätt & 2-rätters alt. 3-rätters meny
Vänligen uppge födoämnesallergi vid er beställning.
Äter ni vår 3-rätters meny eller buffeé avsätter vi 3 timmar till er och ert sällskap på Herrgårdens andra
våning med trevlig service av våra servitriser/servitörer.
Vid 3-rätters menyval & buffé ingår kaffe.
Endast förbokning.

FÖRRÄTTER
HOFSNÄS INLAGDA SILL
Färskpotatis, ägg, brynt smör, rostat surdegsbröd,
syrad sommarlök & senapsdressing
115 kr

MARINERAD OST FRÅN PÅVERÅS
Trädgårdshallon från Tvärred, hasselnötsvinigrette på Nasserödshonung,
sallad i säsong, kronärtskocka & timjan
115 kr

SMAKTALLRIK FRÅN VÅRA LOKALA PRODUCENTER
Soppa på Östragärdes rökta champinjoner, ett urval ostar från Sivans ost & Påverås mejeri,
charkuterier från Adelsåsens vilt, kex & marmelad från Resville

145 kr

VARMRÄTTER
HELSTEKT PLATTFISK
Smörstekt potatis, tartarsås, salsa på dill, skaldjur & pepparrot
295 kr

STEKT RÖDINGFILÉ
Smörstekta ekologiska potatis med kapris & Limmareds fläsk,
Parmesansås
265 KR

LÅNGBAKAD FLANKSTEK FRÅN DALSJÖFORS
Friterade ekopotatis i cajun, rostade grönsaker i säsong, Hofsnäs ”sauce selection”
275 kr

PANNBIFF PÅ LIMMAREDSKÖTT
Varm getost, karamelliserad Hofsnäslök, rostade ekopotatis i vitlök
& madeirasås
245 KR

PORTABELLOBURGARE
Friterad ekopotatis med örter & parmesan samt tryffeldipp
175 KR

DESSERTER
SVENSKA JORDGUBBAR
Vaniljglass från Borrarps gårdsglass, grädde, maräng & granité
95 kr
HOFSNÄS MARÄNG
Kort & gott maräng, smörkräm, grädde & färska bär

85 kr
GINO & SORBET
Säsongens bär, rostade nötter, kokos, vit choklad & Hofsnäs sorbet
95 kr

HOFSNÄS MENYN
Serveras till alla runt bordet…
SMAKTALLRIK FRÅN VÅRA LOKALA PRODUCENTER
Charkuterier, ostar & mer av de goda....
Kullans Lamm, Adelsåsens vilt, Påverås mejeri...
STEKT RÖDINGFILÉ
Smörstekta ekologiska potatis med kapris & Limmareds fläsk,
Parmesansås
Eller
LÅNGBAKAD FLANKSTEK
Friterade ekopotatis i cajun, rostade grönsaker i säsong, Hofsnäs ”sauce selection”
HOFSNÄS MARÄNG
Kort & gott maräng, smörkräm, grädde & färska bär

455 kr/pp

