Beställningssortiment.

Smörrebröd			115 kr för 3 stycken (ord. 43 kr/st)

Minimum 3 st/sort för nr 1-4 och minimum 6 st/sort för nr 5-15

Huvudrätt: Välj 3 olika som en huvudrätt - Går att få på glutenfritt bröd

1. Handskalade räkor med äggsallad, dill och citron
2. Stekt inlagd strömming, kokt potatis, majonnäs, dill och citron
3. Rostbiff med rostad lök, remoulad, riven pepparrot, syltlök och persilja
4. Kallrökt lax med hovmästarsås, rödlök, citron, dill och gurka
5. Panerad fiskfilé med curryremoulad, citron och dill
6. Äggröra med varmrökt makrill, rödlök, citron och rädisa
7. Varmrökt laxsallad med en skiva kallrökt lax, dill och citron
8. Gubbröra, ansjovis, kokt ägg, rödlök, dill och citron
9. Leverpastej, saltgurka, persilja, rödlök, paprika och knaperstekt bacon
10. Laxtartar med kallrökt lax, dill och citron toppat med forellrom
11. Potatis, crème fraiche, gräslök, picklad rödlök och pepparrot
12. Brie, päron och sallad
13. Ädelost och fikonmarmelad
Dessert: Dessertsmörrebröd - På ljust bröd

14. ”Nutella”: Nutella, banan och riven choklad
15. ”Drottning”: Vispad färskost med vanilj, hallon, blåbär och riven vit choklad

Laxtallrikar och laxfat

Minimum 6 pers - Välj uppläggning på tallrik eller fat

w Liten: Kallrökt, gravad och varmrökt lax. Hovmästarsås. Fransk potatissallad,
bröd och smör ... 115 kr/pers
w Stor: Kallrökt, gravad, varmrökt och inkokt lax. Laxsallad. Romsås.
Hovmästarsås. Fransk potatissallad, bröd och smör ... 149 kr/pers

Fatuppläggning
Minimum 6 pers

w Varmrökt lax garnerad med säsongens grönsaker och gröna ärtor. Romsås
vid sidan av ... 125 kr/pers
w Inkokt lax garnerad med räkor, gröna ärtor och säsongens grönsaker.
Dillmajonnäs vid sidan av ... 145 kr/pers
Tillägg till fatservering:
w Fransk potatissallad med kapris och rödlök ................................................... 20 kr/port
w Mixad grönsallad ........................................................................................................... 20 kr/port
w Kokt potatis (ätas kall eller värmas i micro) ..................................................... 15 kr/port

Fiskgratäng

Minimum 4 pers - Levereras på aluminiumfat som går att värma i ugnen

w Laxgratäng: Lax, räkor, duchesse, vitvinssås och ost ... 99 kr/pers
w Fiskgratäng: Valfri fisk, räkor, duchesse, vitvinssås och ost ... (dagspris)

Smörgåstårta ”lyx”
Minimum 6 pers

w Krämiga lager av lax, ägg och majonnäs. Garnerad rikligt med fina,
handskalade räkor och Korshags kallrökta lax. Äkta vispgrädde ... 80 kr/p.

Välkomna att beställa på 0346-71 57 59!
p Beställ senast 3 arbetsdagar innan. Med reservation
för produktionstoppar, storhelger etc
Tel: 0346-71 57 59 | korshags.se
Öppet: Mån-fre 9-18. Lör 9-14
Instagram: korshags_kokochbutik

Bufféer.

Liten buffé			195 kr/pers

w Korshags varmrökta lax w Korshags kallrökta lax w Fransk potatissallad med
kapris och rödlök w Mozzarella med rostade cocktailtomater och salladslök
w Caesarsallad med lagrad parmesan och krispiga krutonger w Hovmästarsås
och romsås w Bröd och vispat smör w Minipannacotta med smak av vanilj,
toppad med hallongelé

Mellanstor buffé		

255 kr/pers
w Korshags varmrökta lax w Korshags kallrökta lax w Korshags gravade lax
w Äggrulle med västerbottenostcrème w Fransk potatissallad med kapris och
rödlök w Haricots verts med lagrad parmesan och vinägrett w Bakad morot med
örtemulsion w Mixsallad w Hovmästarsås och romsås w Bröd och vispat smör
w Minipannacotta med smak av vanilj, toppad med hallongelé

Stor buffé			345 kr/pers

w Korshags varmrökta lax w Korshags kallrökta lax w Korshags varmrökta
makrill w Korshags rökta räkor w Örtmarinerad kycklinglårfilé w Matvetesallad,
granatäpple, rostade grönsaker och vinägrett w Marinerade oliver w Rostade
rotfrukter/primörer (varierar efter säsong) med gremolata w Färsk spenat med
pancetta och parmesandressing w Nudelsallad med morot, kål, salladslök och
koriander w Aioli, hovmästarsås och romsås w 3 sorters ost med marmelad och
krispigt knäckebröd w Bröd och vispat smör w Chokladmousse med kanderade
mandlar och apelsin

Skaldjursbuffé		

(dagspris)
w Korshags egenkokade havskräftor w Räkor w Korshags rökta räkor w 1/2 krabba
w 2 ostron w Västerbottenpaj w Kökets lyxiga räkröra w Schalottenlöksvinägrett
w Aioli w Rhode Island w Bröd och vispat smör

Tilläggsrätter:

Beställs som komplement till ovanstående bufféer

w Kikärtshummus med vitlök (vegansk) .......................................................................... 45 kr/p.
w Veganska morotsbiffar ........................................................................................................ 45 kr/p.
w Rostad pumpa med krispiga kikärtor och gremolata (vegansk) ................... 45 kr/p.
w Sotad ryggbiff, tunt skuren med asiatisk dressing .............................................. 45 kr/p.
w Blandade charkuterier och marinerade oliver ......................................................... 45 kr/p.
w 3 sorters ost med marmelad och krispigt knäckebröd ...................................... 85 kr/p.
w Chokladmousse med kanderade mandlar och apelsin ..................................... 30 kr/st
w Minipannacotta med smak av vanilj, toppad med hallongelé ........................ 30 kr/st
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Välkomna att beställa på 0346-71 57 59!
p Minimum 6 personer
p Beställ senast 3 arbetsdagar innan. Med reservation
för produktionstoppar, storhelger etc.
Tel: 0346-71 57 59 | korshags.se
Öppet: Mån-fre 9-18. Lör 9-14
Instagram: korshags_kokochbutik

