
Menyförslag Fjäderholmarnas Krog och Magasin 
Sommar 2018 
Menu Suggestions Fjäderholmarnas Krog och Magasin Summer 2018 
 
Dessa menyer förbeställs minst två veckor innan er ankomst.  
Ni väljer en meny till samtliga i erat sällskap.  
Meddela eventuella allergier eller kostavikelser i god tid. 
Med reservation för eventuella ändringar 
These menus are to be pre-ordered two weeks in advance of your arrival.  
Notify any allergies timely.  Please choose one menu for the whole group.  
These menus might be subject to change. 

Fördrink  
Pre dinner drinks 
 

LA CUVÉE, Laurent-Perrier, Champagne   145:-/795:- 

PROSECCO EXTRA DRY, Cavicchioli, Venetien   95:-/495:- 

APEROL SPRITZ          130:- 
VIT SANGRIA                          395:-/kanna 
Vitvin, cognac, fläderlikör, citron och frukt 
White wine, cognac, elderflower liqueur, lemon and fruits 
 

Alkoholfria drinkar  
Non alcoholic drinks 

 
LEMONAD       65:- 
Citron, äpple och socker 
Lemon, apple and sugar 
 
BERGAMOTT ISTE     75:- 
Citron, earl graylag och soda 
Lemon, earl grey syrop and soda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alla priser är angivna inklusive moms / Vi är kontantfria 

 all prices are with VAT included / We are cash free 

Snacks 
Snacks 
 
CHIPS       35:- 
Potato chips 
 
NÖTMIX(G)                            40:- 
Mixed nuts 
 
CASHEWNÖTTER      45:- 
Cashews 
 
VITLÖKSMARINERADE OLIVER     65:- 
Garlic marinated olives 
 

Tilltugg 
Canapées 
 
Vi tar emot tilltuggsbeställningar på minst 10 stk per sort 
We take canapée orders of minimum 10 pieces per kind 
 

KOCKENS VAL AV TILLTUGG     100:- 
Tre utvalda tilltugg 
Chef´s selection of three canapées 

 
OSTPAJ (G/L)      40:- 
Cheese pie 
 
POTATIS (L)      40:- 
Med tångkaviiar och crème fraiche 
Potato with seawwd caviar and crème fraiche 
 
LÖKPAJ (G/L)      40:- 
Med getost och timjan 
Onion pie with goat cheese and thyme 
 
RÅBIFF (G)      40:- 
Med senapsmajonnäs och krutonger 
Steak tartare with dijonaisse and croutons 
 
SKINKA (G/L)      40:- 
Med vitmögelost, apelsin, balsamvinäger och krutonger 
Ham with white mould cheese, orange, balsamic vinegar and croutons 
 
ANKLEVER (G/L)      40:- 
Paté med portvinsgelé och toast 
Duck liver paté with port wine jelly and toast 
 
SKAGEN (G/L)      40:- 
Krämig räk och dillsallad med toast 
Creamy shrimp & dill salad with toast 
 
MAKRILL      40:- 
Escabeche med inlagd morot och potatis 
Mackerel escabeche with pickled carrot and potato 
 
LAX (L)      40:- 
Roulad med färskost och avruga caviar 
Salmon roulade with cream cheese and avruga caviar 
 
 
 



Vi undviker fiskar & skaldjur som är rödlistade i wwf fiskeguide 

 (EKO) =biodynamisk, ekologiskt el. hållbart, med el. utan certifikat/ biodynamic, organic or sustainable with or without cert ifcate 

(N) =innehåller nötter/ contains nuts , (L) =innehåller laktos/ contains  lactose, (G) =innehåller gluten/ contains gluten 

Djurö  665:- 

 
FISK OCH SKALDJURTALLRIK  
Blåmusslor, gravlax, makrill, räkor och torsk med beta, aioli, hovmästarsås samt vaktelägg 
 
PÄRLHÖNA(L)      
Med pancetta, svamp, silverlök, tryffelpotatispuré  
 
ÄPPLE- OCH PEKANNÖT(L/G)     
Tartlett med  persika och färskostkräm  
 

 

Värmdö        625:- 
OXSVANSRAVIOLI(L/G)  
Med Persilja, portvin och grädde 
 
RÖDING (L)       
Med kantareller, grönkål,smålök, sillkaviar, nypotatis och senapssås 
 

CHOKLAD (L/G)       
Pannkaka med chokladglass, marräng och björnbär 
 

Ingarö         685:- 
BAKAD PILGRIMSMUSSLA(L)  
Med tomat, timjan, sherryvinäger och smörsås 
 
RÅDJUR(L/G)       
Med örtgnocchi, skogsvamp, krämig Savoykål och rödvinsås 
 
KRUSBÄR(L/G)       
Paj med mandel- och havrefyllning samt vaniljsås 
 

Vegan alternativ 
Vegan alternatives 
 
ROSTAD KRONÄRTSKOCKA 175:- 
Med citron, persilja, vitlök och olivolja 
 
KANTARELL 285:- 

  med savoykål med cider, havrekräm och vitlöksrostad potatis 

 

 


