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Smårätter
Bodegas
Bodegas är små glasskålar med olika innehåll. Perfekt till komplement
till minglet. Alternativt som förrätt då vi rekomenderar minst 2 st /pers.

- Cornbread, majscreme, gruyere, salladslök.....................................................................................................65:- Rökt knipprödbeta, getost, honung, hasselnöt.................................................................................................65:- Kallrökt lax, färskost, pepparrot, levainkrutong, citron...................................................................................65:- Fiori di latte, vikentomat, rökt lök, basilika, mandelpesto..............................................................................65:- Räkcocktail, pepparrotsroyal, tomatsirap, karamelliserad citron....................................................................65:- Hiramasa, ärtpure, chili, levainkrutong, lime, salladslök................................................................................65:- Ägg63, krispigt kycklingskinn, favabönor, gröna ärtor...................................................................................65:- Kronärtskocka, pinjenöt, creme fraise, lardo, brynt smör...............................................................................65:- Svartrot, grön sparris, röd chili, citron och örtemulition.................................................................................65:- Romanesco, rädisa, mandel, hummus, sugarsnaps..........................................................................................65:-

Minimumbeställning: 15 st av varje artikel

Crostini
Crostinis är toppade kexliknande tilltugg som passar bäst till mingel.

- Parma, basilikacreme, marconamandel, dragon..............................................................................................35:- Skagen, forellrom, dill.....................................................................................................................................35:- Hiramasa, parmesancreme, mjölksyrad citron................................................................................................35:- Eldrostad aubergine, citrus, oregano...............................................................................................................35:- Blanka från Jurss mejeri, fikon, citron, timjan................................................................................................35:- Svensk luftorkad skinka, rökt schalottenlök, bakad tomat, basilika...............................................................35:-

Minimumbeställning: 15 st av varje artikel
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Förrätter
- Vit sparris, svartrot, rädisa, endive, minimorot, örtbuljong, krispigt kycklingskinn.....................................155:-

- Grönärtsoppa, citron creme fraiche, ärtskott.................................................................................................105:-

- Caprese på tomat, mozzarella, rökt lök, mandelpesto...................................................................................155:-

- Silltallrik på matjes, senap och inlagd sill med klassiska tillbehör.Knäckebröd, färskpotatis,
västerbottensost, rödlök, gräslök, rom, gräddfil............................................................................................ 155:-

Observera att kostnad för kock under service tillkommer
Minimumbeställning: 15 st av varje artikel

Varmrätter
- Confiterad röding, parmesanpuré, rädisa, gremolata, lardo..........................................................................350:-

- Lammracks med crispört, silverlök & jordärtskockscreme, sommarprimörer med mynta...........................350:-

- Bakad rotselleri, krondill, basilika, oregano, citron och örtemulition, bakad lök,
minimorot, rostad mandel..............................................................................................................................295:-

- Rostad kycklinglår med krämig polenta, parmesan, bakad lök, morot och vattenkrasse..............................295:-

- Kallrökt skivad lax med dillstuvad potatis och citron...................................................................................295:-

- Kalvköttbullar med potatispure, rårörda lingon och pressgurka...................................................................225:-

Observera att kostnad för kock under service tillkommer
Minimumbeställning: 15 st av varje artikel
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Smörrebröd
Smörrebröd på rågbröd med diverse pålägg. Passande till födelsedag/minnesstund.
3 st är en lagom lunch.

- Långängens varmrökta lax med säsongens örter...................................................................................................

- Hemgravad lax, handskalade räkor, senapssås....................................................................................................

- Avokadomash (vegan)...........................................................................................................................................

................................................................................................................................... 1 st - 75:-............ 3 st - 195:-

Minimumbeställning: 10 st av varje artikel

Dessert
- Chokladkaka med valrhonagarnache, lättvispad grädde.................................................................................79:-

- Äppelkaka med creme anglais.........................................................................................................................79:-

Observera att kostnad för kock under service KAN tillkomma
Minimumbeställning: 15 st av varje artikel
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PERSONAL
Serveringspersonal
Personal.........1 st / 20 gäster...................................................................................................438:- / tim & person

Kockar
Kock.............1 st / 35 gäster...................................................................................................498:- / tim & person

OB-Tillägg
Efter kl. 01.00........................................................................................................................ +159:- /tim & person

LEVERANS
För leverans på Lidingö...................................................................................................................................450:För leverans inom tull & kranskommuner.......................................................................................................650:-

OBS!
Har ni bokat någon av våra festvåningar så utgår ingen leveransavgift.

bokningsregler

Vid bokning av tjänst hos
Långängens gård restaurang och event AB

bokningsregler & betalning
bokningsbekräftelse

avbokningsregler

När kunden vill göra en bokning så fyller kunden i formulär på

Vid avbokning upp till 14 dagar innan eventet erhåller

hemsidan och kunden skall godkända bokningsreglerna vid

Långängens Gård restaurang och event AB depositionen.

bokningstillfället. Långängens Gård skall bekräfta bokningen

Vid avbokning 14 dagar innan upp till dagen för eventet så äger

via e-mail innan bokningen är godkänd och ett avtal kan nås.

Långängens Gård restaurang och event AB rätten att fakturera
100% av alla förbeställda artiklar, samt erhåller depositionen.

deposition
Vid bokning utgår en depositionsavgift

Avbokning skall ske skriftligen via e-mail.
(0% moms). När

depositionen är erlagd har kunden och Långängens gård
restaurang och event AB ingått avtal. Depositionen kommer att
dras av på slutfaktura. Vid utebliven betalning av deposition på
utsatt datum (5 betalningsdagar) äger Långängens Gård rätten att
boka med annan kund utan kundens medgivande. För av oss
godkända event-/bokningsbolag så utgår ingen deposition.

beställning
Senast 14 dagar innan eventet skall kunden informera

force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande
krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra
omständigheter utanför Långängens gård restaurang och event AB
kontroll, berättigar Långängens Gård att häva avtalet utan
skyldighet att utge skadestånd till kunden.

prisändringar
Långängens gård restaurang och event AB äger rätten att justera
produkterna och priserna i god affärsed under tiden för avtalet.

Långängens Gård om vilka artiklar kunden önskar köpa från
Långängens gård restaurang och event AB. Vi äger rätten att
neka försäljning av egna produkter efter denna tidpunkt.

Vid konflikt gällande avtalet
Eftersom Långängens gård restaurang och event AB är

Senast 7 dagar innan eventet skall beställningen vara komplett

medlemmar i branschorganisa- tionen Visita så kan vi erbjuda

med antal artiklar, samt specialkost om kunden beställer mat

opartisk och kostnadsfri juridisk hjälp om Långängens gård och

från Långängens gård. Den beställningen ligger till grund för

kunden skulle hamna i konflikt gällande innehållet i detta avtal.

slutfaktura om inte nya artiklar tillkommer, samt antalet
artiklar överstiger den ursprungliga beställningen.

Ifall Långängens Gård koordinerar eventet skall ett körschema
vara färdigt senast 7 dagar innan festen, samt bordsplacering

straffavgifter
Långängens gård restaurang och event AB äger rätten att ta
ut straffavgifter om kunden orsakar merkostnader utanför
Långängens gård restaurang och event ABs kontroll

Efter eventet skickar Långängens gård restaurang och event
AB en faktura med de förbeställda artiklarna med avdrag för
depositionen. Fakturan är på 10 betalningsdagar.
Dröjsmålsränta och en avgift á 250:- kan komma att
faktureras vid påminnelse

långängens gård restaurang och event AB
organisationsnummer - 559210-5356
Långängens gård 181 41 Lidingö

www.langangensgard.se

