Måltidsförslag
för grupper

2/5 2018–
1/5 2019

Gäller på Viking Cinderella
Gruppmenyer är avsedda för grupper om minst 10 personer samt förutsätter
ett gemensamt menyval. Förrätt och efterrätt ska vara ett gemensamt val, till
varmrätt kan ni välja ett kött och ett fiskalternativ. Vänligen meddela oss
menyvalen samt hur många personer som äter av varje varmrättsalternativ
senast 2 veckor innan avresa. Alla priser är per person.
FÖRRÄTTER

1. Toast Skagen med löjrom serverat med åländskt svartbröd
2 Inkokt lax med picklad gurka och rödlök, laxrom, dillmajonnäs och krutonger
3 Halstrad marinerad kalvrygg med pepparrot och dillkräm,
kumminkål och Västerbottensostcrostini
4 Citron-sesamwasabi, tofutataki med glasnudlar och gurksallad

VARMRÄTTER

1
2
3
4

EFTERRÄTTER

1
2
3
4

Lax- och krabbfärserad rödtunga med potatispuré, hummersås och fänkålscrudité
Grillad gösfilé med Sandefjordssås och säsongens tillbehör
Lättrökt renrygg med gräddkokt spetskål, picklade lingon, grönkålschips och viltsky
Helstekt oxfilé med rödvinssky, skirat vitlökssmör, haricots verts,
bacon, cocktailtomater och duchessepotatis
5 Rågpolenta, Västerbottensost, stuvad savoykål och mörk kumminsås
Ostkaka med myltade hjortron och vispgrädde
Mojito: rom-mascarponebavaroise med limecurd och pepparmynta
Vegansk chokladpannacotta med exotiska frukter och kokos
Irish coffee: kaffebavaroise med whiskygelé och lättvispad grädde

3 rätters meny + 0,5 l vatten 374 :–
2 rätters meny + 0,5 l vatten 333 :–

VI REKOMMENDERAR:

Helstekt oxfilé
med rödvinssky,
skirat vitlökssmör,
haricot verts, bacon,
cocktailtomater och
duchessepotatis

Mojito:
rom- mascarponebavaroise med
limecurd,
pepparmynta

Dryckespaket till trerätters menyn innehåller 16 cl vin till förrätt, 24 cl vin till varmrätt och 8 cl
vin till dessert. Viner kan också bytas ut till 33 cl öl.
•

Basvinpaket + 131 :–
(Fartygets vin för två rätters gruppmeny)

•

Standard + 172 :–
(Fartygets viner)

•

Premium + 237 :–
(Fartygets sommelier väljer viner)

•

Premium Lux + 364 :–
(som ovan samt aperitif och kaffe avec – VSOP cognac/likör)

•

Kaffe-avec paket (kaffe + 4 cl konjak) 81 :–

Meddela om eventuell födoämnesintolerans (allergener).
De flesta rätter kan vid behov specialanpassas.
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DRYCKESPAKET

Toast Skagen
med löjrom
serverat med
åländskt
svartbröd

