
SITTNINGSMENY
PAKET 1

195:- (varmrätt, efterrätt och 1 dryck) 

VARMRÄTTER

PANNBIFF
Serveras med kokt potatis, gräddsås, saltgurka

KRÄMIG PASTA
Krämig kycklingpasta med valfritt tillbehör
- Kyckling & soltorkad tomat
- Skinka & tomat
- Halloumi & paprika
- Bönor & spenat (vegansk)

IRLÄNSK GRYTA MED COLCANNON
En mustig vegansk gryta som serveras med ett potatismos med grönkål

EFTERRÄTTER

PANNACOTTA
Serveras med säsongens bär

MOROTSKAKA
Enkel morotskaka, typiskt gott till kaffe på maten.

HUSETS KLADDKAKA
Serveras med lättvispad hallongrädde

Kontakta dc@trappan.nu för mer info

Vit pappersduk, värmeljus och servetter ingår i alla paket.
Extra tillval:
Linnedukar & kandelabrar 20-:/person.
Kaffe/té/choklad 15:-/person.

Paketpris är exklusive kostnader för egen serveringspersonal.



SITTNINGSMENY
PAKET 2

345:- (förrätt, varmrätt, efterrätt, fördrink och 2 dryck)

FÖRRÄTTER

GARBANZOSOPPA
Toppad med rostade kikärtor och chiliolja

TOAST SKAGEN
Skagenröra som serveras på rostat bröd med citron

CHÈVRETOAST (VEG)
Gratinerad getost som serveras med sallad och rostat bröd. 

VARMRÄTTER

GRATINERAD FISK
Ugnsbakad fisk med tomat och löktäcke serveras med kokt potatis, gröna ärtor & citronsås

KALVGRYTA SPEZZATINO
Serveras med kokt eller ugnsrostad potatis och en grönsallad

PESTOBAKAD KYCKLINGFILÉ
Serveras med en soltorkad tomatsås och picklade grönsaker

EFTERRÄTTER

RYTTARKAKA
Serveras med lättvispad hallongrädde.

SMULPAJ
Gjord på säsongens bär eller frukter med kallvispad vaniljgrädde.

TRIFLE
En lager-på-lager tårtdessert med grädde/mousse med kaka och hallon & blåbär

Kontakta dc@trappan.nu för mer info

Vit pappersduk, värmeljus och servetter ingår i alla paket.
Extra tillval:
Linnedukar & kandelabrar 20-:/person.
Kaffe/té/choklad 15:-/person.

Paketpris är exklusive kostnader för egen serveringspersonal.



SITTNINGSMENY
PAKET 3

375:- (Förrätt, varmrätt, efterrätt, fördrink och 2 dryck)

FÖRRÄTTER

GARBANZOSOPPA
Toppad med rostade kikärtor och chiliolja

TOAST SKAGEN
Skagenröra som serveras på rostat bröd med citron

LUFTTORKAD SKINKA
Grön sparris, primörer & hollandaisesås

VARMRÄTTER

KALVYTTERFILÉ
Med grönpepparsås, gröna bönor, picklad zucchini 

FETA & GRÖNSAKSFYLLD PORTABELLO
Serveras med rödbetstzatziki och picklad paprika

UGNSBAKAD LAX
Serveras med dillhollandaise, räkor och sparris

EFTERRÄTTER

TRIFLE
En lager-på-lager tårtdessert med grädde/mousse med kaka och hallon & blåbär

HALLONPARFAIT
Serveras med hallonkompott och kallvispad grädde

ÄPPELPAJ
Serveras med kallvispad vaniljsås

Kontakta dc@trappan.nu för mer info

Vit pappersduk, värmeljus och servetter ingår i alla paket.
Extra tillval:
Linnedukar & kandelabrar 20-:/person.
Kaffe/té/choklad 15:-/person.

Paketpris är exklusive kostnader för egen serveringspersonal.


