
På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande

lagstiftning vid faktureringstillfället.

Med reservation för ändring av råvaror och priser.
Chalmers Konferens & Restauranger

bokninglindholmen@chalmerskonferens.se
www.chalmerskonferens.se

031-772 39 50

MIDDAGSBUFFÉER
Minimum 50 gäster

Buffé 1 (vegetarisk) 365 kr

Couscous, paprika, pumpafrön, granatäpple
Rostad pumpa- & morot ”zaatar”
Grillad aubergine, chili, saffransemulsion
Grönsallad, persilja- & rödlöksdressing
Vattenmelon, mynta & fetaost
Rostad paprikarelish ”muhammara”
Pitabröd, smör, olivolja & örtfärskost

Varmt; ”Shish- kebab” sojafärs, syrad lök, gurkyoghurt

Dessert; Kokospannacotta, kryddbakad ananas

Buffé 2 425 kr
Potatissallad, västerbottenost, spenat
Morotssallad, dill, ättika
Skagenröra, pepparrot
Sparrispaj, gräddfil, körvel
Kalkon, gräslöksmajonnäs, svamp
Rostad zucchini, citron
Grovt rågbröd, surdegsbröd, smör & rapsolja

Varmt; Lättrökt bakad lax, gräslökshollandaise, confiterade tomater

Dessert; Vaniljmousse, chokladbrownie, maräng

Buffé 3 395 kr
Risoni, ruccola, parmesan, basilika, tomat
Rostad rödbeta, honung, citron
Grillade lökar, dragon
Romansallad, kronärtskocka, rädisor, kaprisvinägrett
Charkuterier
Tomat- & basilikasalsa
Focaccia, smör, olivolja & örtfärskost

Varmt; Marinerad fläskfilé, salviacrème, bönor

Dessert; Tiramisu
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MIDDAGSMENYER
Minimum 20 gäster

2 rätter med minidessert - 375 kr
Halstrad pilgrimsmussla, rostad kokos, citrongräs, yuzu, tapiokaflarn
Långbakad fläsksida, fermenterad vitlökscrème, chorizokrisp,
parmesanpotatis, rostad skysås
Crème brûlée

Meny 1 |3 rätter (vegetarisk) - 405 kr
Sotad purjolök, morotscrème, hasselnötter, friterad morot
Bakad rotselleri, svamp & kål, dashi, misocrème, syltad rotselleri
Karamelliserad mjölkchokladterrin, ingefära- & citrongrässorbet, yuzumaräng

Meny 2|3 rätter - 425 kr
Tartar på kalv, dillmajo, morotscrudité, dill, picklade senapsfrön
Halstrad torskrygg, knippmorot, rödbeta, ljummen skaldjursvinägrett, potatis- &
prästostpuré
Päron, chokladpastej, friterad munk, gräddfilssorbet, karamellcrème

Meny 3|3 rätter - 450 kr
Lättrökt hälleflundra, jordärtskockscrème- & chips, sojavinägrett, forellrom
Nattbakad oxbringa, brynta lökar, körvelcrème, sherryvinägersky, pankofriterad
persiljerot
Vaniljbavaroise, jordgubbar, jordgubbsmaräng, gräddglass, rostad sockerkaka

Kvällsmeny | förrätt 130 kr | huvudrätt 260 kr| dessert 95 kr
Halstrad pilgrimsmussla, rostad kokos, citrongräs, yuzu, tapiokaflarn
Sotad purjolök, morotscrème, hasselnötter, friterad morot
Tartar på kalv, dillmajo, morotscrudité, dill, picklade senapsfrön
Lättrökt hälleflundra, jordärtskockscrème- & chips, sojavinägrett, forellrom

Långbakad fläsksida, fermenterad vitlökscrème, chorizokrisp,
parmesanpotatis, rostad skysås
Bakad rotselleri, svamp- & kåldashi, misocrème, syltad rotselleri
Halstrad torskrygg, knippmorot, rödbeta, ljummen skaldjursvinägrett, potatis- &
prästostpuré
Nattbakad oxbringa, brynta lökar, körvelcrème, sherryvinägersky, pankofriterad
persiljerot

Karamelliserad mjölkchokladterrin, ingefära- & citrongrässorbet, yuzumaräng
Päron, chokladpastej, friterad munk, gräddfilssorbet, karamellcrème
Vaniljbavaroise, jordgubbar, jordgubbsmaräng, gräddglass, rostad sockerkaka


