75kr

smaksatt med mint och choklad, serveras med päronsalsa

Vaniljpanna cotta

Sätt samman din meny som du vill.
Alla i sällskapet väljer samma meny.
Min. antal 4 personer.

65kr

med hallon och mynta samt mandelkrisp

Brownie med marshmallows

65 kr
serveras med salt kola, rostade jordnötter och vispad grädde

förrätter
Gratinerad Chevré

75kr
på toast med rostade frön, rödbetor med balsamico och honung
95kr

Smörgåstårta

85kr
råmarinerad lax med sesamsoyadressing, chili och avokado
serveras med wakamesallad och hackade jordnötter

Ost och skinka
70kr/bit
En smakrik fyllning med rökt skinka, purjolök och lite
dijonsenap mellan bottnarna toppas med två sorters ost, mer
skinka, färska grönsaker och frukt

Toast Skagen
med löjrom, dill och citron, serveras med surdegsbröd

Sesamlax

Räkor och lax

80kr/bit
Fyllningen har smak av varmrökt lax och dill. Tårtan toppas med
handskalade räkor, lax, ägg och goda grönsaker.

varmrätter

Våra smörgåstårtor är laktosfria.

Ångad torskrygg

245kr
med hackat ägg, brynt smör och handskalade räkor, serveras
med dillslungad potatis, grönärtspuré och riven pepparrot

Fetaostbakad lax

145kr

med ljummen potatissallad med oliver, rödlök
och basilika samt honungsyoghurt

Nattbakad rotselleri

tilltugg

30kr/st
min. 10 st av varje sort

På mörkt rågbröd: Råbiff med kapris, dijonsenap,
rödbeta, rå lök, Laxtartar med senap, dill, gräslök och kapris
165kr

med brynt soyasmör, picklade betor, kantareller
och rostade valnötter, serveras med potatispuré

På Guldkantsknäcke: Skagenröra
Brie och tranbärsmarmelad, Gruyère och fikonmarmelad

Fläskfilé eller oxfilé “Provencale”
185kr fläskfilé | 285kr oxfilé
helstekt vitlöksspäckat kött serveras med råstekt potatis,
vitlökssmör, grilltomat, haricots verts och rödvinssky

Helstekt fläskfilé med bearnaise

175kr

serveras med krämig potatisgratäng,
baconfrästa bönor, bakade tomater

Prosciuttolindad kycklingfilé

145kr

serveras med ugnsbakad tomat och kronärtskocka,
rostad potatis och pepparsås

Köp till Grönsallad med tomat och gurka 15kr | Extra sås 20kr

Alla priser inklusive moms
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
Grönsakstorget 6, 593 33 Västervik
Tel: 0490-216 00
info@restaurangguldkant.se
www.restaurangguldkant.se

catering

Cheesecake “After Eight”

menyer

À la carte

Desserter

Svenska klassiker

Gusto italiano

smaker från norden

det bästa från medelhavet

8-30 personer – 220 kr / 30 eller fler personer – 200 kr

2-7 personer – 200 kr / 8-30 personer – 190 kr
30 eller fler personer 180 kr

Tunnskivad kycklingfilé med dressing smaksatt
med lagrad ost toppas med rökt sidfläsk

Tomat- och kronärtskockssallad med kapris
och basilikaolja

Dubbelmarinerad fläskfilé med citronolja, vitlök, och persilja
Melonsallad med färsk mynta, mozzarella
Rustik primörsallad med varmrökt lax och

och blandade oliver

pepparrotsdressing

Paj på lagrad ost med crème fraiche och hackad rödlök

Pastasallad med basilika rostade frön,
citronrostade grönsaker och parmesanost

Grönsallad med honungsvinaigrette och rostat fröströssel

Citron- och örtmarinerad kycklingfilé

Potatissallad med purjolök, crème fraiche och dill
Brieost med vår egen tranbärsmarmelad
guldkantsknäcke

i skivor med hyvlad parmesan och rucola

Antipasti misto parmaskinka, två sorters salami
två italienska ostar med fikonmarmelad och druvor
Focaccia och grissini med vitlöksfärskost

information
information
Beställning
Bör vara oss tillhanda tre
dagar innan arrangemang

Vi hjälper gärna till med de extra
detaljerna på din fest, för att du ska
kunna ägna dig helt åt dina gäster.

Frågor och svar
Maila till
info@restaurangguldkant.se

Personal
Vi hyr ut kockar och serveringspersonal som kan hjälpa till medan
du är på fest. 450 kr/timme.

Avhämtning
All avhämtning sker på
restaurang Guldkant
Leverans
Om du inte vill hämta maten
kör vi ut den.
Västervik 200 kr,
Gamleby 300 kr,
Vimmerby 600 kr
Betalning
Sker vid avhämtning eller
mot faktura 10 dgr

Dukar i Evolinkvalitet
127x180 cm – 40 kr/st
127x220 cm – 50 kr/st
Vit dukrulle, 20 m – 300 kr
Porslin (inklusive diskning)
Tallrik 5 kr, kniv/gaffel 5 kr,
kaffekopp 5 kr,
assiette/sked 5 kr, glas 5 kr
Servetter i Softlinkvalitet
40x40 cm – 3 kr/st

surdegsbröd med vispat smör

Vego reko

dreams of Asia

grönsaker med goda tillbehör i långa banor

kryddiga och spännande rätter

8-30 personer – 220 kr / 30 eller fler personer – 200 kr

Nattbakad rotselleri med valnötsmarinad
Kikärtsbiff med kimchidressing
Tandooribakad blomkål med sesam
smulad fetaost, picklad rödlök & korianderyoghurt

Tabbouleh bulgursallad med tomat, lök och massor
av persilja och mynta

getost och betor med rucola och balsamicodressing
Ostpaj med citronmarinerade rostade grönsaker
Grönsallad honungsvinägrette och toppas

8-30 personer – 240 kr / 30 eller fler personer – 220 kr

Grillat kycklingbröst med mango och ingefärsglaze
Råmarinerad lax med rödkål, sesamfrö
och kimchimajonnäs

Glasnudelsallad med paprika, gurka,
koriander, chili och lime

Tunnskivad fläskfilé med söt soya och jordnötter
Bönsallad med gari och gurka
Tandooribakad blomkål med picklad rödlök

med rostad fröströssel

Räkchips

Brieost med vår egen tranbärsmarmelad

Naanbröd med raita

guldkantsknäcke
Vegetarian? Vi ordnar ett eget fat till dig och sedan plockar
surdegsbröd med vispat smör

du det du vill ha från övriga buffén.

guldkant
Grönsakstorget 6
593 33 Västervik
Tel: 0490-216 00
info@restaurangguldkant.se
www.restaurangguldkant.se

