Fest på Flottsbro Värdshus
Vi erbjuder vackra lokaler i naturskön miljö med utsikt över Mälaren.
Ni kan ha allt från temafester, afterski, bröllop, dop m.m. till en kväll med en lätt middagssittning.
Vår charmiga stugby ett stenkast bort är en klar fördel för långväga gäster.
Med vår professionella personal och med ett stort kontaktnät av duktiga samarbetspartners ser vi
till att infria alla era förväntningar.
Med tusentals nöjda gäster har vi byggt upp en stabil organisation med ett driv att göra det där
lilla extra. Detta innebär i sin tur att ni lugnt kan luta er tillbaka och bara njuta.

I lokalhyran ingår
Lokal
Personal
Uppdukning
Städning
Linnedukar och Linneservetter
Bordsdekoration
Blommor
Pris från: 5800 kr

Förslag på dryckespaket
1 glas mousserande vin vid ankomst
2 glas vin/ 2 starköl
Ekologiskt kaffe/te
Pris: 195 kr/person

Bufféer
Grill
Grillade marinerade högrevsspett
Grillad färsk fisk (efter säsong, kan vara havsabborre eller liknande med lime & koriandersmör)
Marinerad grillad zucchini, paprika, vårlök
Kall grönsallad, oliv, tomater och senaps vinegrette
Tomat och mozzarellasallad
Tacochips med, guacamole
BBQ-sås och vitlökssmör
Honung och vattenmelon färsk frukt
Nybakade baguetter, Färskost, vispat smör
Manchego med Ugnbakade fikon
Pris: 395:-/person

Vår
Värdshusets gazpachoshot med halstrad örtkrutong
Primörsallad med fetaost och olivolja
Rosastekt rostbiff med timjan och vitlök
Grillad sparris med flagad parmesan
Inkokt lax med dill crème, inlagd gurka
Paj med Chevré och soltorkad tomat
Sauce verte, tomatpesto
Hembakat ljust och mörkt bröd med smör
Pris: 252:-/person

Sommar
Ceasarsallad med kyckling, bacon, krutonger och parmesan
Gubbröra på pumpernickel
2 sorters sill med kokt potatis
Ägghalvor med skagenröra
Kallrökt lax med hovmästarsås
Janssons frestelse
Rosastekt rostbiff med curryremoulad
Paj med rökt skinka och lagrad prästost
Ost med tillbehör
Bröd och smör
Pris: 252:-/person

Höst
Krämig soppa på blomkål och röda linser med kallrökt lax
Rostade rotfrukter med honung, ruccola och solroskärnor
Rosastekt rostbiff med timjan och vitlök
Lammfärsspett med spiskummin och chili
Vegetarisk bönchili med chipotle
Paj med kantareller och västerbotten
Kronärtskocka i citron och örter
Hembakat ljust och mörkt bröd med smör
Pris: 252:-/person

Södra Europa
Solmogna plommontomater med buffelmozzarella och basilika
Serranoskinka, chorizo och kryddig salami
Quiche med soltorkad tomat och chevré
Sallad med kyckling, pasta, pesto och flagad parmesan
Saffransdoftande Paella med räkor, musslor och tomat
Tallegio, Gorgonzola och Manchego med hemgjord marmelad
Foccacia med Kalamataoliver och rosmarin
Pris: 240:-/person

Vegetarisk

Quiche med spenat, fänkål och fetaost
Rostade rotfrukter med acaciahonung, citron, valnötter och ruccola
Ceasarsallad med krutonger och flagad parmesan
Sallad på rödbetor, gulbetor, rostade solroskärnor och pepparrotskräm
Mixsallad med hyvlad fänkål, rödkål och citronett
3 utvalda ostar med kryddig blåbärsmarmelad
Bröd och smör
Pris: 240:-/person

(flera bufféer hittar ni på våran hemsida www.swedecatering.se)

3-rätters
Meny 1
* Toast Skagen med löjrom, salladsskott och ört olja
* Honungsglacerat ankbröst med potatis- och parmesanterrine, råstekt sparris och tryffelsås
* Mjölkchokladpannacotta med syrlig fruktsallad
Pris: 395 kr/person

Meny 2
* Lättrökt röding med blomkåls crème, rödbetor och örtskott
* Helstekt kalvytterfilé med gratäng på potatis och västerbottenost, primörer
och portvinssås
* Crème brule med marinerade jordgubbar
Pris: 455 k r/person

Meny 3
* Carpaccio med rostade pinjenötter, parmesanost, ruccola och sardellkräm
* Grillad hälleflundra serveras med risotto på Karl-Johan svamp, kräftstjärtar, spenat samt
hummersås
* Kolapaj med mascarponecrème och hallon
Pris: 525 kr/person

Tillval:
Städning – 1500:Musikanläggning – 1500:Discoljus – 800:Dukningspaket (servetter, glas, bestick, porslin m.m.) – 45:-/per person
Serveringspersonal – 275:-/timmen/per personal (minsta debitering 5 timmar)
Stolsöverdrag – 40:-/per person
Extra öppet till 03:00 – 1500:-/per timme från 01:00

Samtliga priser är inkl. moms
Maila om du har frågor eller vill att vi sammanställer en offert till dig.

Samtliga priser är inkl. moms
Maila om du har frågor eller vill att vi sammanställer en offert till dig.
Övriga önskemål
Vill ni ha champagne istället för mousserande, önskar ett premium dryckespaket till vald
meny eller har ni några egna idéer eller önskemål är det inga problem att lösa
Transport
Som en extra service erbjuder vi våra gäster att ordna med transport till och från Flottsbro.
Vare sig det är med häst och vagn eller Chevrolet för bröllopsparet eller buss för hela sällskapet
har vi duktiga sammarbetspartners.
Aktiviteter
Vi har en mängd aktiviteter så som kanoter, beachvolleyboll, bangolf, frisbeegolf, bastuflotte
mm. Kontakta oss för mer information.

