Sällskapsmeny

Förrätt:
-’Toast Skagen på smörstekt ciabatta’105kr
-’Rödbetscarpassio med getostkräm’90kr
-’Sikromstallrik’135kr
Varmrätt:
-’Grillad Ryggbiff på ratatouillebädd,
rostad potatis, kallslagen bearnaise’240kr
-’Torrmar. fläskfilé med potatisgratäng,
tomatconkasse och rödvinssås’190kr
-’Golfrestaurangens BBQ-Burgare
med pommes frites och cole slaw’175kr
-’Smörstekt Rödingfilé på juliennebädd,
ingefärsmörsås och färskpotatis’260kr
Dessert:
-’Äggkräm med konjakspäron och vaniljglass’90kr
-’Kladdkaka & chokladmousse och färska bär’80kr
-’Glasscoupe med chokladsås’70kr

För förbokade sällskap dukar vi upp och serverar enbart er under en hel
kväll,
3-rätters meny komponerar ni fritt, eller kontakta oss med er ev.
begäran/önskemål.
När ni önskar boka ert större sällskap (3-rätter för minst 12 gäster) på
Golfrestaurangen,
vänligen ta kontakt på tfn. 070/5212070 eller mail
jon.ahlman@koksmastare.se

Sällskapsmeny

För större sällskap dukar vi gärna upp en trevlig buffé för er under en
hel kväll,
Menyerna och priser nedan är för sällskap på mellan 25-75 gäster.
Har ni andra önskemål, tveka inte att höra av er till Golfrestaurangen!
vänligen ta kontakt på tfn. 070/5212070 eller mail
jon.ahlman@koksmastare.se

Buffé:
-’Ceasar-buffé’195kr
Grillad kyckling, vitlöksrostad potatis, bacon,
krutonger och syrlig vitlöks/sardelldressing
samt romansallad
Tomatsallad, melonsallad, cole-slaw, marinerade
oliver
samt nybakat bröd, kaffe och morotskaka

-’Grill-buffé’290kr
Marinerade Biffmedaljonger, grillad Fläskfilé,
Chorizo,
saltbakad färskpotatis, lökringar och
majskolvar
Rikligt med goda såser & dressingar, stort
salladsbord
samt Fruktsallad, chokladmousse och kaka till
kaffet
-’Golf-buffé’245kr
Klassiker med helstekt fläskfilé och
potatisgratäng
Stort salladsbord, brödbuffé kladdkaka till
kaffet

VM-program

Fotbollsbuffè 179kr
Gruppspelet
14/6 - 17.00 Ryssland-Saudiarabien
(Ev.
Abonnerat)
15/6 - 14.00 Egypten-Uruguay & 17.00 Marocko-Iran & 20.00 PortugalSpanien
16/6 - 15.00 Argentina-Island & 18.00 Peru-Danmark
17/6 - 14.00 Costa Rica-Serbien & 17.00 Tyskland-Mexico
18/6 - 14.00 Sverige-Sydkorea & 17.00 Belgien-Panama
(Buffé 15.0019.00)
19/6 - 14.00 Colombia-Japan & 17.00 Polen-Senegal
20/6 - 14.00 Portugal-Marocko & 17.00 uruguay-Saudiarabien

21/6 - 14.00 Danmark-Australien & 17.00 Frankrike-Peru
22/6 - 14.00 Brasilien-Costa Rica
(Ingen kvällsbuffé!)
23/6 - 14.00 Belgien-Tunisien & 17.00 Sydkorea-Mexico & 20.00 SverigeTyskland
24/6 - 14.00 England-Panama & 17.00 Japan-Senegal
(Buffé 16.00-20.00)
25/6 - 16.00 TBD (& ev. 20.00)
26/6 - 16.00 TBD (& ev. 20.00)
27/6 - 16.00 Sverige-Mexico & 20.00 TBD
(Buffé 15.00-19.00)
28/6 - 16.00 TBD (& ev. 20.00)
Finalerna
30/6
- 16.00 & 20.00 1/16
1/7
- 16.00 & 20.00 1/16
2/7
- 16.00 & 20.00 1/16
3/7
- 16.00 & 20.00 1/16
6/7
- 16.00 Kvarts
15-17.00?)
7/7
- 16.00 Kvarts
15-17.00?)
10/7
- 20.00 Semifinal
11/7
- 20.00 Semifinal
14/7
- 16.00 Bronsfinal
15/7
- 17.00 Final

(Abonnerat från 18.00, buffé
(Abonnerat från 18.00, buffé

Fotbollsbuffén står framdukad alla dagar mellan 16-19.00, om inget annat
anges.
Förboka bord på tfn. 070/5212070 eller mail jon.ahlman@koksmastare.se

