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Meny Sommar        
 

Hemlagade pajer 
En nybakt paj är ju värmande och alltid gott! 

– Pajerna serveras med säsongens sallad, mjukt bröd och Bregott ekologisk  

Lakto-ovo-vegetarisk paj med fetaost, Kalamata oliver 

och soltorkad tomat  

Vinegraitte dressing Pris 189: - 
 

Paj med rökt lax och färsk purjolök - bakad med  

ekologiskt dinkelmjöl och keso 

Frisk citrus sås Pris 195: - 
 

Köttfärspaj med vild och kryddig smak – innehåller skogssvamp, paprika och  

crèmefraiche. Vitlöks sås Pris 205: - 
 

Sommarmat  
Inkokt lax och dillmajonnäs med kräftstjärtar 

Färsk potatis (vid säsong) annars ekologisk kokt potatis 

Inlagd färsk sommargurka och blandad grönsallad 

Mjukt bröd och Bregott ekologisk 

Pris 239: - 
 

Caesarsallad med svensk kyckling och knaperstekt bacon 

Klassisk Caesarsallad med krispig romansallad, hyvlad 

parmesanost eller Västerbottensost och frasiga brödkrutonger. 

Vi vänder ned salladen i en god dressing av färskpressad citronjuice, sardellfiléer och vitlök   

Pris 175: - 
 

Kebab av svenskt nötkött, serveras som buffé  

Naanta pocketbröd, street food inspirerat bröd med rustik karaktär 

och den perfekta blandningen av smak och textur. Naanta är ett 

flexibelt bröd, snygg och krispig yta – mjukt och saftigt inkråm 

Hemlagade kebabsåser, både vit och röd  

Pommes strips, sallad, rödlök, gurka, färsk tomat och feferoni 

Pris 219: 
   

Festbuffé – Gården och Havet 
Kalkonpastrami, svensk rökt skinka och rostbiff 

Varmrökt regnbågsfilé och handskalade räkor  
 

Gästgifveriets potatissallad vinägrette eller  

Potatissallad med äpple och purjolök (majonnäs, 

crème fraiche och gräddfil) eller Potatisgratäng 

med purjolök och Västerbottensost 
 

Frukt och grönsaker efter säsong 

Mjukt bröd och Bregott ekologiskt   

                      Pris 329: -   
 

Naturligtvis fixar jag 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 

Priserna på 

denna menysida 

är cateringpriser. 

Önskar ni äta hos 

oss på Christinas 

Gästgifveri 

så tillkommer en  

lokalkostnad och 

personalkostnad 

Välkomna ! 

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

