
                                                     Gäller från och med 2022-04-24 

Buffé – Afternoon Tea 

– En klassisk engelsk upplevelse ! 
 

 

Afternoon Tea - Christina fick inspiration, tips och 

idéer när hon besökte Hotellet The Dorchester i 

London under oktober 2016 och 2019, från en 

rekommendation av en gäst ! 

 

The Promenade – a London institution for 

 traditional British afternoon tea 

 

Dryck  
1glas Herrljunga mousserande cider alkoholhalt 0,7 % 

 Alternativt 1glas Cuvèe Tradition/Örebro 754 år jubileumschampagne  

 

Sandwich 
A selection of homemade finger sandwiches on artisan bread 

-Ett urval av finger smörgåsar på hembakt bröd 
 

Smoked salmon with sweet mustard and dill on granary bread 

-Rökt lax med söt senap och dill  

 

Roast chicken with Pommery mustard on basil bread  

-Stekt kyckling med stark senap och basilika  

 

Cucumber with mint cream cheese on caraway seed bread  

-Gurka med mynta cream cheese och kummin 

 

Egg mayonnaise with shallot confit and shiso cress on white bread  

-Ägg majonnäs med schalottenlök och krasse på vitt bröd  
 

Priserna på 

denna menysida 

är cateringpriser.  

Önskar ni äta hos  

oss på Christinas 

Gästgifveri  

så tillkommer en  

serveringsavgift/ 

lokalkostnad. 

Välkomna ! 

 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.pixers.pics%2Fpho_wat(s3%3A700%2FFO%2F42%2F39%2F34%2F6%2F700_FO4239346_df52350853fb0b419d255a036497943c.jpg%2C700%2C434%2Ccms%3A2018%2F10%2F5bd1b6b8d04b8_220x50-watermark.png%2Cover%2C480%2C384%2Cjpg)%2Ffototapeter-engelsk-flagga.jpg.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixers.se%2Ffototapeter%2Fengelsk-flagga-4239346&docid=jmtMt-FWi4epDM&tbnid=Q9bWorEwHTw4eM%3A&vet=10ahUKEwjHx8HEl_bmAhVKkMMKHaU7DSIQMwiMASgDMAM..i&w=700&h=434&hl=sv&bih=602&biw=1231&q=engelsk%20flagga&ved=0ahUKEwjHx8HEl_bmAhVKkMMKHaU7DSIQMwiMASgDMAM&iact=mrc&uact=8


                                                     Gäller från och med 2022-04-24 

 

Scones  
Warm raisin and plain 

scones from our bakery served 

with homemade strawberry 

jam, a seasonal jam and 

Cornish clotted cream 

  

-Scones från bageri serveras med hemlagad 

jordgubbssylt, en säsongs sylt och Philadelpiaost 

 

 

Kakor  
After Eight, tunna mintchoklad bitar 

Pure Butter Shortbread, smörkakor i den skotskrutiga asken 

Hembakt mjuk fruktkaka med fikon, aprikos, apelsin och cognac 

 

 

Te  
Afternoon Tea – En högkvalitativ blandning av te från Yunnan, 

Ceylon och Assam. Ett perfekt val till en välsmakande kaka 
 

Örebro Slotts – En väldoftande teblandning tillägnat alla som 

vill njuta av en rund och söt kopp te och minnas Örebro 
 

Mambo Jambo – En spännande kombination av tropiska 

frukter, persika, papaya, aprikos, blå malva, solrosblomma, 

vinbär och smultron  
 

 

Pris 265: -/ person inkl. moms  

 

Pris Champagne Afternoon Tea 375: -/ person inkl. moms  

 

Endast bokade sällskap om minst 10 personer 

 

 
 

Naturligtvis fixar jag också gluten och laktosfria 

alternativ, eller annan specialkost ni har behov av! 

 

                 

Välkommen med beställning eller förfrågningar 

Hälsar er festfixare Christina Jarl   
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Christinas Gästgifveri AB Telefon   

Ervalla Gård 257 070-393 09 09 Företaget innehar F-skattsedel 

718 95 ERVALLA info@festfix.com             www.christinajarl.se   

mailto:info@festfix.com
http://www.christinajarl.se/

