
 

 
 

Vid frågor eller beställning, kontakta vår bokningsavdelning 
bokningjohanneberg@chalmerskonferens.se • 031- 772 39 50 • www.chalmerskonferens.se 

Menyn gäller från 1 april 2018 
På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid 

faktureringstillfället. 

 

MIDDAGSMENY 
 
Förrätt 
   
”Råbiff” på portobellosvamp, bakad äggula, syltad rödlök, friterad kapris  
& senapsmarinerade belugalinser           120kr 
  
Blomkålscheesecake, löjrom, kavringcrisp, spröda blad & krassecoulis                          135kr
  
Fänkålsotad lax, wasabismulor, sojaemulsion, sojabönor & dillsallad                            130kr 
 
Rostbiff på flankstek, gremolata, långpepparkokt tomatmarmelad, 
machésallad & rödlök                                  130kr
       
 
Huvudrätt  
  
Kikärtsrostad sötpotatis, örtkeso, säsongens grönsaker & ljummen bönsallad                   205kr
      
Chimichurristekt majskyckling, hyvlad blomkål, smörad dragon- & kycklingbuljong &  
parmesanslungad färskpotatis                                                                                                 225kr 
       
Stekt torsk, rökt svampbuljong, bakad schalottenlök, syltad fänkål & 
morotskräm                                                                                                                                235kr 
       
Äpplebrässerad oxbringa, chipotlesky, råmarinerad savojkål & 
Jordärtskockskräm                                                                                                                     220kr
       
       
Dessert 
       
Rabarber- & citrusmosaik, vaniljkokosgrädde & passionsfrukt                                                90kr
      
Mörk chokladbavaroise, lättsaltad dulce de leche, mandelkrokant & mangocoulis       100kr   
                                                                                                                  
 Tonkabönpannacotta, blåbärsflarn, chilirörda blåbär & marshmallows            80kr
     
Ostar från svenska gårdar, morot- & ingefärsknäcke & hembakat fröknäcke          105kr  

 
       
       
Priserna gäller 2-eller 3-rätters middag för 25 personer eller fler. Obs att alla behöver välja  
samma meny. Om ni är ett mindre sällskap kontakta oss gärna för separat offert. 
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BUFFÉER        
 
Green                340kr 
Getostgratinerade rödbetor, skottsallad, senapsvinägrett & rostade frön  
Quinoa, kålrotscrudité, syltad fänkål & rödlök  
Blomkålscous-cous 
Syltad portabellosvamp, spenat & parmesan 
Zucchini- & halloumiplättar 
Grön ärthummus 
Friterad ostronskivling, tryffelomelett & taleggiokräm 
Surdegsbröd & vispat smör 
Citronkaka, vaniljkokosgrädde & passionsfrukt  
 
 
 
Nordic                380kr  
Senaps- & dillsill      
Gubbröra, gräslök & kavring 
Grön sparris, hyvlad västerbottenost, saltrostade pumpakärnor 
Kallrökt lax & syrad rödlök 
Pepparrotsquiche, rökt renstek & torkade lingon 
Råmarinerade rödbetor & honungsvinägrett 
Färskpotatissallad, rödlök, persiljevinägrett & rädisor 
Grillad rostbiff & waldorfsdressing  
Surdegsbaguette, vispat brynt smör, danskt rågbröd, fäbodsknäcke & lagrad ost 
Lakritskladdkaka, flingsalt, rårörda hallon & hallonsmulor 
 
 
 
Asia                360kr 
Chilirostad kyckling, mango, jalapenos & rostad majskräm  
Limegravad lax, algsallad & wasabimajonnäs 
Ponzumarinerad flankstek & srirachasyltad shiitakesvamp  
Kimchi på savojkål & vårlök 
Sesamrostade rotfrukter 
Rödkålsslaw 
Äggnudelsallad, chilimarinerad stjälkselleri & korianderdressing 
Raita, friterat rispapper & naanbröd 
Exotisk fruktsallad  
 
  
 

Priserna gäller för sällskap om 25 gäster eller fler.  
Om ni är ett mindre sällskap kontakta oss gärna för separat offert. 
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SMÅTT & GOTT 

 
Kanapéer       

Blomkålscheesecake, löjrom, gräddfil & rödlök           30kr/st 
Rökt lax, pepparrotssfärskost & kavring                                     30kr/st 
Rödbeta, getost, saltrostad valnöt & baguette                         25kr/st   
Långpepparkokt kålrot, romanssallad, pulled pork & vattenkrasse                               30kr/st                                                                                                          
Lantägg, varmrökt lax & citrusmarinerad fänkål                                   30kr/st 
Grön ärtpesto, crostini, saltrostat korn & ärtskott                                   25kr/st 
Lufttorkad skinka, crostini, parmesankräm & fikon                                  30kr/st 
       
 
Fördrinksplock                        140kr/pers 
Oliv- & soltorkad tomatfoccacia 
Vitlöks- & örtrostade champinjoner 
Baconlindade dadlar 
Citronmarinerade oliver 
Ancho- & limemarinerat kycklingspett 
Taquito med lättrökt lax, koriander & lime 
  
 
   
Modest                240kr 
Gremolatakyckling  
Säsongens sallad, grön sparris & örtvinägrett 
Bönsallad mukimame, savojkål & spenat 
Romansallad, caesardressing & krutonger    
Pestomarinerad mozzarella & oliver 
Surdegsbröd & färskostkräm    
Lakritskladdkaka & hallongrädde 
 
 
  
Nattvickning    
Janssons frestelse, knäckebröd, lagrad ost               85kr 
Wienerkorv, bröd, gurkmajonnäs, rostad lök               75kr 

 
 
Priserna gäller för sällskap om 25 gäster eller fler.  

Om ni är ett mindre sällskap kontakta oss gärna för separat offert. 
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