
 

 
 

Vid frågor eller beställning, kontakta vår bokningsavdelning 

bokningjohanneberg@chalmerskonferens.se • 031- 772 39 50 • www.chalmerskonferens.se 

Menyn gäller från 1/4-2019 till 30/9-2019 

På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid 

faktureringstillfället. 

 

MIDDAGSMENY 

 
Förrätt 

   

King oystercarpaccio, senapskål, rädisa, jalapeñoolja, sesamcrisp & yuzu (vegan)    125kr  

 

Gulbeta, brynt smörpulver, rökt bakad rotselleri, lingonemulsion (vegetarisk)               120kr  

 

Purjolöksotad lax, citruspärlor, kålrabbi, rökt laxcrème & machésallad       135kr  

 

Gravad oxfilé, friterad palsternacka, koriander, shiitake, gräslök- & wasabimajonnäs 130kr

       

 

Huvudrätt  

  

Sojafärs- & blomkålsterrin, blomkålsrisotto, ostronskivling, spenatvelouté      210kr  

 

Ramslöksbakad kyckling, sotad purjolök, långkokt palsternacka & körvelsky      230kr  

 

Kräftconfiterad torsk, betor, grön ärta- & potatiscréme, smörad kräftbuljong      270kr  

 

Långkokt högrevshjärta, bakad lök, brynt lökpuré, broccoli & rökig vitlökssky      260kr 

       

       

Dessert 

       

Mjölkchokladmousse, browniesmulor, körsbärskompott, chips & marshmallows      80kr  

 

Rom baba, mandelkräm, hallon, rabarber & halloncrisp               85kr  

 

Blåbärsbavaroise, yoghurtflarn, limecurd & frystorkade blåbär                                      100kr  

 

Ostar från svenska gårdsmejerier, hembakat surdegsknäcke &    

päronmarmelad                                       120kr  
 
       

       

Priserna gäller 2-eller 3-rätters middag för 25 personer eller fler. Obligatoriskt att alla 

behöver välja samma meny. Om ni är ett mindre sällskap kontakta oss gärna för separat 

offert. 
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BUFFÉER        
 

Green      320kr  

Rökt tofu, tunnbrödscrisp & pepparrotscréme 

Sotad spetskål, fukikake & sojamajonnäs 

Blomkålscous-cous, ruccolasallad & sojabönor 

Fänkålskrudité, matkorn, russin & spenat 

Aubergine- & sesamdressing 

Grön ärthummus 

Sojafärsjärpe, chili, soja & koriander 

Paprikarostade kikärtor 

Vit chokladpannacotta, basilikasirap, granatäpple & krossade kakaobönor 

Surdegsbröd & vispat smör 

 

 

 

Nordic      390kr  

Kräftsill      

Matjessill, brynt smörpulver, kallpressad rapsolja & hackat ägg 

Västerbottenostpudding, forellrom & pepparrot 

Kallrökt lax, tångknäcke & grön ärtaioli  

Rödbetor, rökt yoghurt & senapsvinägrett 

Potatissallad, salladslök, ärtskottsdressing, rädisor & rödlök 

Rostbiff & persiljepesto  

Surdegsbaguette, vispat smör, danskt rågbröd & lagrad ost 

Chokladbrownie, kolakräm & jordgubbsvariation 

 

 

 

Asia      350kr  

Bahn mi, kyckling, baguette, syltad rättika & srirachamajonnäs  

Sojagravad lax 

Syltad svamp, ingefära & basilika 

Pepparglaserad oxbringa & myntayoghurt  

Glasnudelsallad, räkor, lime, sugarsnaps & rödkål 

Syrad kål, rotfrukter & sojarostade cashewnötter 

Rissallad, sojabönor, salladslök, chili, mango & korianderdressing 

Sesamkex & vit böndipp 

Vitlöksrostade edamamebönor 

Fruktfat & limecurd 

 

  
 

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       

Kallrökt laxstrut, rödlök & citroncréme   30kr/styck  

Rågbröd, räkor, färskost & krasse                  30kr/styck 

Avokadokrämad inlagd svamp, salladsblad & syltad lök 30kr/styck  

Friterad tortilla, taleggiocréme & chorizosmulor  30kr/styck  

Focaccia, ostronskivling & ruccolacréme  30kr/styck  

       

 

Fördrinksplock     150kr  
Fetaost- & rosmarinfoccacia 

Manchego 

Sojarostade cashewnötter 

Kycklingspett, lime & sriracha 

Lufttorkad skinka & parmesan  

Friterad tortilla & avokadodressing 

 

 

 

  

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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