
 

  UNDER BAR HIMMEL 
MATKASSAR & PLOCKMENYER FÖR TAKE AWAY 

FÖRBESTÄLLNING SENAST 2 DAGAR INNAN 

 

 
Klassisk picknickkorg 

 
Äppelmust – Kaffe – sandwich –kaka 

175 kr/pers 
 

Lyx picknickkorg 
 

Äppelmust – kaffe – sandwich - kaka – fruktfat – ostar – kex – ost-& purjolökspaj 
255 kr/pers 

 

Fikapicknick 
 

 Kaffe/te – lemonad – Hofsnäs favoritkakor 
175 kr/pers 

 
 

 

 

 
Matkassen 

 
Alt.1  Varmrökt lax med krämig potatissallad & 
  Picklad rödlök, bröd & grönsallad 

 

 Alt. 2  Svensk grillad kycklingfilé 
   Sallad på rostade grönsaker, fetaost , ruccola, 
   & gremolata. Citron, majjo & bröd. 

    
 Alt.3  Fusilli pasta, svensk lufttorkad skinka, 

   pesto, ruccola, grana padano, viken tomater, 
  rostade solrosfrön ,oliver, vitlökscréme & bröd. 
   
  Alt. 2 & 3 går att få vegetariskt  
 

195 kr/portion 
Inkl.loka/lättöl, kaffe/te & mjuk kaka 

 
 



 

 

 

 

Plockbricka 
 

Ostar, charkuterier, paj, oliver, frukt, vitlökscrostini & bröd 

195 kr/pers 

 

Vegetarisk plockbricka 
 

Ostar, paj, oliver, frukt, crostinis & bröd 

195 kr/pers 

 

 

 

Sommarbuffé 

 
Svensk lufttorkad skinka, mozzarella, pesto & ruccola 

Varmrökt lax 

Sallad på sommarpotatis & dijonnaise 

Panzanella 

Ört-& vitlökscrostini 

Lokalproducerad korv 

Ost- & purjolökspaj 

Ost, kex, oliver & hembakt bröd  

 

285 kr/pers 

Min.10 pers 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BBQ buffé 
 

BBQ marinerad Svensk kycklingklubbfilé 

Svensk Pluma marinerad i vitlök, örter & citron 

Sallad på sommarpotatis & dijonnaise 

coleslaw 

Panzanella 

Säsongens grönsallad 

Vitlöksbröd 

285 kr/pers 

Min 10 pers 

 

 

 

Trädgårdsbuffé 
 

Ost-& purjolökspaj 

Potatisstomp, salsa verde créme & friterad lök 

Rödbeta på rågbröd, kapris, dijonnaise, syrad lök & krasse 

Panzanella 

Sallad med grillade grönsaker, rostade frön, linser & fetaost 

Syrade grönsaker 

Ost, kex & oliver 

Naanbröd 

Dipp 

285 kr/pers 

Min.10 pers 

 

 
 



 
 
 

Barn 
 

Pastasallad med skinka  
Bröd & dressing 
Loka/lemonad 

Mjuk kaka 
 

115 kr/barn 
 

 
 
 
 
 

I picknick kassen finns filt, bestick, muggar, glas och servetter 
 
 

Utlämning vid terrasfönstret på trappan eller inne i kaféet. 
Från kl.9.00 – 17.00 

 Meddela tid för upphämtning vid er beställning. 
 
 

Mackor; 
 

Välj mellan…. 
 

Brieost & lufttorkad skinka 
Färskoströra med tomater, spenat & lök 

Svensk kyckling, pesto, ruccola, vitlökscréme & tomat 
 

Min.2 pers/sort 
 
 

Återlämning av termosar, filtar etc. 
Under Herrgårdens öppettider lämnas korgen inne i kafeet. 

Efter stängning lämnas korgen vid terrasfönstret vid trappan. 
 
 

Denna menyn är endast för take away! 
 

Varmt välkomna med er bokning! 


