KONFIRMASJONSMENY 2021

APERITIFF MENY (MINIMUM 6 PERSONER)
BoBler

1 glass Cava
Frisk frukt
215,- pr person

Deluxe BoBler

1 glass Champagne
Jordbær dyppet i sjokolade
260,- pr person

Stemning

1 glass Prosecco
Ost og spekefat
440,- pr person

AvSlAppet
1 Carlsberg
Snacks

160,- pr person

ren nytelSe

1 glass Losbydråper (Alkoholfri pærecider)
Fruktfat
125,- pr person

ALKOHOLFRITT OG MUSSERENDE PÅ FLASKER
Losbydråper (Alkoholfri pærecider)
Mineralvann

299,- pr flaske
59,- pr flaske

		

KONFIRMASJONSMENY
FORRETT
MELON
Melon og speket skinke, ruccola
Inneholder: -

SKOGSOPPSUPPE
Kremet skogsoppsuppe servert med hjemmebakt brød
Inneholder: Melk, Sulfit, hvete

HoveDrett
ØRRET
Skinnstekt ørret med neper, reddiker, nykål og hollandaise
Inneholder: Fisk - Egg - Melk

OKSE
Okse ytrefilet med nykål, spinat, neper og bearnaise saus
Inneholder: Egg - Melk

DeSSert
LOSBY GODS DESSERTKOMPOSISJON
Gateaux Marsel, Creme Brulée, bringebærsorbet
Inneholder: Egg - Melk

PANACOTTA
Panacotta med smak av kanel. Serveres med sesongens bær
Inneholder: Melk

Pris for 3-retters konfirmasjonsmeny i 2021
615,- pr. person
Alle i selskapet må spise samme meny, men vi tar hensyn til allergier og dietter. Ved allergier/dietter vil kjøkkenet lage egene retter ut fra hva de har
tilgjengelig denne dagen. Vi benytter oss av råvarer i sesong. Garnityr til de forskjellige rettene kan derfor variere etter tilgang, fordi vi stiller høye
krav til kvalitet, forbeholder vi oss retten til å forandre råvarer uten forvarsel dersom kvaliteten eller tilgjengeligheten i enkelte perioder ikke er
gode nok.

BARNEMENY
HAMBURGER
Hamburger med pommes frites - salat på siden
Inneholder: Melk, hvete

PØLSE
Pølse med pommes frites
Inneholder: Melk

KYLLING
Kyllingfilet med pasta og brokkoli
Inneholder: Egg, hvete

IS
Ispinne eller dagens is
Inneholder: Melk, egg

SJOKOLADEKAKE
Dagens sjokoladekake med is
Inneholder: Melk, egg, soya

PRISER
1 rett
2 retter
Ispinne

120,- pr. person
230,- pr. person
35,- pr. stk.

KAKEMENY
Marsipankake
Biter: 14, 20, 35, 70
Fyll: Bringebær og vaniljekrem
Inneholder: hvete, egg, melk, mandel, soya

Valnøttkake
Biter: 14, 20, 35, 70
Fyll: Valnøtter, aprikossyltetøy og fløtekrem
Inneholder: hvete, egg, melk, mandel, valnøtter, soya

Kremkake
Biter: 14, 20, 35
Fyll: Jordbær og fløtekrem
Inneholder: hvete, egg, melk, mandel, soya

Luganokake
Biter: 14, 20, 35, 70
Fyll: Vaniljekrem, aprikossyltetøy, fløtekrem, sjokoladekrem
Inneholder: hvete, egg, melk, mandel, soya

Pavlova
Antall biter: 20
Fyll: margengs med vaniljekrem og frukt/bær
Inneholder: egg, melk. Kan inneholde spor av gluten

BlaCk & wHite
Biter: 8, 14, 20, 35
Fyll: Sjokolademousse på nøttebunn
Inneholder: egg, melk, hasselnøtter, soya. Kan inneholde spor av gluten

BrinGeBær oG pasjonsFruktmousse
Biter: 8, 14, 20
Fyll: Bringebær og pasjonsfruktmousse på mandelbunn
Inneholder: egg, melk, mandel, soya. Kan inneholde spor av gluten, hasselnøtter,
valnøtter

Jubielumskake
Biter: 20
Fyll: Hvitsjokolademoussem, pasjonsfruktkrem og kokosbunn
Inneholder: egg, melk, soya. Kan inneholde spor av gluten

Bakt ostekake
Biter: 20
Fyll: Blåbær og havrekjeksbunn
Inneholder: havre, hvete, egg, melk. Kan inneholde spor av soya og nøtter

Gulrotkake
Biter: 14
Fyll: Gulrotkake med ostekrem
Inneholder: hvete, egg, melk. Pynten inneholder mandler

Tradisjonell Sjokoladekake
Biter: 20
Fyll: Sjokoladekrem og bringebær
Inneholder: hvete, egg, melk, soya. Kan inneholde spor av nøtter

oreo ostekake
Biter: 14
Inneholder: hvete, egg, melk, soya, Kan inneholde spor av nøtter.

GjærdeiGskrinGle
Biter: 20
Fyll: Eple, kanel, vanilje, rosiner og mandler
Inneholder: hvete, egg, melk, mandler

waleskrinGle
Biter: 15
Fyll: Vannbakkels med krem og vaniljekrem
Inneholder: hvete, egg, melk

wienerkrinGle
Biter: 15, 25
Fyll: Eple, makron og vaniljekrem
Inneholder: hvete, melk, mandler

laktoseFri BrinGeBæR- ELLER MANGOMOUSSE
Biter: Porsjonskake
Fyll: Bringebærmousse på kjeksbunn
Fri for gluten, laktose, nøtter og egg. Inneholder melkeprotein

veGan sjokoladekake
Biter: 8
Fyll: Vegansk sjokoladekake med bær
Inneholder: hvete, soya

Gluten- OG LAKTOSEFRI marsipankake
Biter: 8
Fyll: Vaniljekrem og bringebær
Inneholder: egg, nøtter

priSer

8 biter
14 biter
15 biter
20 biter
25 biter
35 biter
70 biter
Kransekake

kr 650,kr 1130,kr 1190,kr 1520,kr 1850,kr 2570,kr 5135,kr 840,-

Allergi kaker porsjonskake kr. 95,- pr stk
Allergi kaker/vegankake 8 biter kr. 695,- pr kake

diverse

Tekst på kake kr. 65,Bilde på kake kr. 300,Figur på kake kr. 150,Bytte av fyll
kr. 50,- pr kake 8-25 biter
kr. 80,- pr kake 35-70 biter
Annen farge på marsipan
kr. 80,- pr kake 8-25 biter
kr.120,- pr kaker 35 -70 biter

eGne kaker

Om dere kjøper en kake tilpasset deres antall her kan dere ha med tre egne kaker inkludert i den prisen.
Har dere med flere enn tre kaker blir det belastet 350,- pr ekstra kake
Ønsker dere å ta med alle kaker selv koster dette 85,- pr person og dere kan ha med maks 3 kaker. Har
dere med flere enn tre kaker blir det belastet 350,- pr ekstra kake

