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Ekologisk och närproducerad mat är något som 
Artipelags kök vurmar för. Under sommarhalvåret 
finns grödor från vår egen odling att beskåda både 
uppe på taket och på den serverade tallriken.
Alla råvaror baseras på aktuell säsong för ert besök

Vi föreslår gärna passande dryckespaket till er valda 
meny. I huset har vi bland annat lokalt producerat öl 
från Värmdö bryggeri. Flertalet av vinerna på listan 
är ekologiska och biodynamiska, eller varför inte en 
must från Värmdö musteri?

Vid beställning gäller samma 
menyval för hela sällskapet. 
Grönsaker, frukt och bär anpassas 
efter säsong. 

Kanapéer  38,- ex moms styck
  43,- ink moms styck
  
Skagen   
Pepparrot, dill

Getost    
Äpple, valnöt

Kanapéer  48,- ex moms styck
  54,- ink moms styck

Kalix löjrom   
Dillkokt potatis,  
syrad grädde, gräslök

Oxtartar   
Tryffelemulsion, kapris 
 
Förslag på dryck till Kanapéer: 
André Jacquart Brut Experience  
Blanc de Blancs 595,- ex moms
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Meny 3 
från 10 personer 

Förrätt
Räk och hummerskagen
Toppad med löjrom från Kalix, dill
och citron

Varmrätt
Kryddstekt kalventrecôte
Tryffelsky, primörer
pommes Dauphinoise

Dessert
Pate â choux
Hounungsbavaroise rostade mandlar
och citron

625,- ex moms styck
700,- ink moms styck

Meny 1 
från 10 personer

Förrätt
Grönsallad
Lagrad Sveciaost, saltrostade frön 
och senapsdressing

Varmrätt  
Denna rätt serveras vid ert bord som 
bordsbuffe
Rödvinsbrässerat högrev
Potatispuré, tomatsallad
och pepparrot

Dessert
Sablé breton
Pistagebavaroise, hallon 
och yoghurt

525,- ex moms styck
588,- ink moms styck

Meny 2 
från 10 personer

Förrätt
Löjrom från Kalix
Rostad brioche, hängd gräddfil, 
hackad rödlök

Varmrätt
Halstrad torskrygg
Beurre blanc, forellrom
och primörer

Ostar
Utvalda svenska ostar
Kex och marmelad

Dessert
Grön kardemummabavaroise
Svartvinbärscurd, lakritscrumble
brynt smörkaka

695,- ex moms styck
778,- ink moms styck

Vid beställning gäller samma 
menyval för hela sällskapet. 
Grönsaker, frukt och bär anpassas 
efter säsong. 
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Vid beställning gäller samma 
menyval för hela sällskapet. 
Grönsaker, frukt och bär anpassas 
efter säsong. 

Meny 5 
Mingelstationer 
från 100 personer

Ceviche
Lime, koriander, avokado och chili.

Skagen
Tunnbröd, rödlök och sallad

Brässerad lammbog
Spiskummin, hällbröd och tahina

Miniburgare
Lågtempererad shortrib 
och cheddar

Yaki soba
Böngroddar, svamp och soja

Kokosbavaroise
Citrongräsnudlar och kokoscrunch

Tiramisu
Körsbärskompott 
och moccacrumble

755,- ex moms styck
846,- ink moms styck

Meny 4 
Serveras vid ert bord som 
bordsbuffe. För 30 personer eller 
fler. 

Förrätt
Enrisrökt lax från vårt eget rökeri
Pepparrot och forellrom.

Kokta betor
Getost och honung

Charkuterier 
Picklade grönsaker, färskost,
lantbröd

Varmrätt
Confiterat tupplår från 
Mariebergs gård
Stekt svamp och örter

Bakad röding
Syrad fänkål och brynt smör

Tillbehör:
Rostad potatis
Trädgårdssallad
Rökt paprikaemulsion

Dessert
Sablé breton
Pistagebavaroise, hallon 
och yoghurt

Mjölkchokladbavaroise
Kanderade hasselnötter
och passionsfruktscoulis

655,- ex moms styck
734
    ,- ink moms styck

Rätterna erbjuds från 
matstationer som sköts av våra 
kockar. 

Maten serveras i små skålar 

Lägg till:

Sushi Moriawase
Tillagad av sushikock på station

185,- exkl moms per person
207,- inkl moms per person

Liverökt lax
Kallrökt lax som vi röker med 
enris och alspån. Röks under 
glascloche i skogslandskap av 
kock på station
Serveras på norrländskt tunnbröd 
och med senapssås.

185,- ex moms per person
207,- ink moms per person

Mjukglass liquid nitrogen
Glassen tillverkas på plats vid 
stationen. Konditorn använder fly-
tande kväve för att skapa glassen.

185,- ex moms per person
207,- ink moms per person


