HATTHYLLAN
Är ni ett större sällskap som önskar komma och äta hos oss?
Planerar ni kanske en afterwork, släktmiddag eller födelsedagsfest? Boka Hatthyllan!
Vi erbjuder 3 olika upplägg, Meny-Paketet, Plockmats-paketet eller Mingel-paketet!
Välj det som passar er tillställning bäst eller kombinera t.ex Meny-Paketet och Mingel-paketet.
MENY KLASSISK
Välj förrätt:
- Professor Wretmans Toast Skagen
- Råbiff
Välj varmrätt:
- Wallenbergare med ärtor,
lingon & brynt smör
- Torskrygg med räkor, pepparrot,
ägg & brynt smör
- Veckans långkok, varierande smak
Välj dessert:
- Crème Brûlée
- Chokladtryffel

MENY-PAKETET!

MENY SÄSONG

Välj mellan

Välj förrätt:
- Varmrökt Regnbåge med tunnbröd, äpple,
pepparrot & gräddfil

Minst 16 personer & Max 40 personer

MENY KLASSISK
eller
MENY SÄSONG
(varierar efter säsong)
Minst 2 rätter (förrätt + varmrätt
eller varmrätt + dessert)
beställs för hela sällskapet.
Lägg gärna till Mingel-paketet som en
bra start på kvällen vid ankomst!
från 370kr/person

- Kycklingvingar
- Mini-wallenbergare
- Rågstekt strömming på
knäcke med mos & lingon

Kanapéer:
Råbiff
Skagen
Rimmad lax & pepparrot
Löjrom
Getost, valnöt & honung
Skinka & tryffel
Rostbiff & curry

PLOCKMATS-PAKETET!
Minst 40 personer & Max 100 personer
från 250kr/person

MINGEL-PAKETET!

Minst 25 personer & Max 100 personer
Välj 3-5 kanapéer/snacks
från 35kr/st

- Inkokt vit sparris med bakat ägg,
krispig skinka & smörsås
Välj varmrätt:
- Fläskschnitzel med tryffelsmör,
ruccola, parmesan & citron
- Skreirygg med vitsparris, små kokta gulbetor,
polkabetscrudité, romsås & friterad purjolök
Välj dessert:
- Äpple med saltkaramellglass,
äppelkompott & mandel
- Sockerkaka doppad i punch med lemon curd,
honungsglass & honungskaramell

- Tomat- & ruccolasallad
- Pluma med örtvinägrette
+ välj 3-5 kanapéer/snacks
från Mingelpaketet (ingår)

Snacks:
Chark
Ost
Oliver
Marconamandlar
Mozzarella

INFORMATION

Lokalhyra + personal ingår alltid!
Lokalen kan bokas fram till kl.22.00. Fredagar + lördagar är ni välkomna att stanna hela natten
men vid 22 plockar vi bort möbler och mat för att öppna nattklubben för allmänheten vid 23.
Vid frågor, funderingar eller för bokning, maila info@nyahattfabriken.se eller ring 021-136500.

