Måltids–
förslagen gäller
under
förutsättning
att fartyget
chartras.
Kostnaden för
charter av
fartyg samt
måltidsdryck
tillkommer
utöver angivna
priser.
Måltidsförslagen förutsätter
att ett alternativ väljes.
Vi ordnar naturligtvis eventuella
individuella avvikelser eller intolleranser vid
behov.
Max antal sittande gäster
M/S ”Kind”
70 personer.

Mål t ids Tema

Måltid med samvaro Kryssa klassiskt

Mingel alternativ

Nedanstående alternativ bygger på
samvaron mellan fartygets gäster och
serveras på buffé där gästerna själva
väljer sin måltid från utbudet.

Alternativ som lite lättare måltid ombord, när samvaron och mingel är
prioriterat.

Sill & Grill buffé
En kryssningsalternativ som passar de
flesta smakinriktningar. Ombord serveras en buffé som börjar med S.O.S och
därefter fortsätter med småvarmt bestående av lite olika marinerade och
grillade detaljer som serveras med tillbehör, potatis- och vegetariska rätter,
såser m.m.
T.o.m 30 pers: 305:- p.p.
31-60 pers: 298:- p.p.
61-72 personer: 285:- p.p.

Italiensk buffé
Italien, ett europeiska landet med fantastisk och mångfacetterad matkultur.
Vi dukar fram en buffé som inspirerats
av det itelienska köket där bl.a serveras parmaskinka och melon, mozzarellasallad, pasta och olivsallad potatis
och bönsallad, cruditéer med vitlöksdip, rostbiff som carpaccio, pestopaj
med rostade grönsaker, salami,
parmesanost, soltorkade tomater, italienska köttbullar i tomatsås, lasagne,
Tiramisu .m.m.
T.o.m 30 pers: 395:- p.p.
31-60 pers: 385:- p.p.
61-72 personer: 365:- p.p.

Svensk kräftbuffé
Som namnet antyder ett härligt tema
som passar under sensommaren. För
ett antal år sedan var detta omöjligt.
Men tack vare signalkräftan kan vi nu
ta upp en gammal svensk tradition.
Hemkokade kräftor serveras på en
buffé som bl.a består av: kräftor, gravad lax, varmrökt lax, vattenmelonsallad, hovmästarsås, smör, bröd, olika
sallader etc. Småvarmt bl.a bestående
av Janssons frestelse, hemlagade köttbullar, potatis, omelett. Som avslut tre
sorters ost samt syrliga bär och frukter.
T.o.m 30 pers: 415:- p.p.
31-60 pers: 395:- p.p.
61-72 personer: 375:- p.p.

M/S “Kind”

Nedanstående måltidstema bygger på
den gemensamma samvaron ombord.
En trerätters måltid som avnjutes och
serveras klassiskt vid borden. Eftersom
måltiden serveras till sällskap
rekommenderar vi att ett huvudalternativ väljes.
Vid önskemål kan den gröna meny n
läggs till som ett vegetariskt alternativ.

Alt 1
Räkcoctail
smaksatt med chilli, mango och lime.
Schnitzel á la Kind
M/S Kinds skinkschnitzel från KLS Ugglarps slakteri med rostad potatis och
skysås, gröna ärtor.
Äpple kaka
med hemlagad vaniljsås

Alt. 2
Sikromstoast
med surgrädde och rödlök
Klassisk skärgårdsbiff
utskuren biff med syrad lök, skysås och
fräst potatis
Punschparfait
Fartygets parfait med syltade skuggmoreller.

Alt. 3

Sillbuffé
Liten sillbuffé, med tre sorters heminlagd sill, olika sorters bröd, två sorters
ost. Kallskuret kött tex. rökt fårfiol,
enrisrökt skinka.
Pris: 149:- p.p. inkl. moms

Snittar
Tre sorters snittar, fyllda med ädelost,
laxmousse, chillikyckling
Pris: 110:- p.p. inkl. moms

Texmex
Tex Mex, nachos, grönsakscruditéer,
tre olika sorters dip,
kycklingvingar, oststavar.
Pris: 120:- p.p. inkl. moms

Musik med stämning
Vi ordnar gärna levande musik, kryzzquiz, allsång eller vad som önskas. Som
höjer stämningen ombord.
Pris från 3.500:-

Östgötsk entré
några smakprov av rökta detaljer från
regionens vilda djur serverat med lite
äggröra
Smörstekt fjällröding
med färskpotatis, vitvinsås och ångade
primörer.
Panacotta med hallon
Fartygets vanilj och chokladpanacotta
och färska hallon.

Alt. 4
Parmachips
Rostade parmachips med ruccolasallad,
rödbetsgroddar och pepparrotskräm.
Smör och örtöverbakad torskrygg
Ugnsbakad torksrygg med färskpotatis, vitvinsås och ångade primörer.
Kinds chokladtårta
Fartygets maffiga chokladtårta med
färska bär och lättvispad grädde.

Gröna vågen
Vegansk gubbröra
Gubbröra av inlagd aubergine, kapris,
potatis och gräslök
Haloumispett
Grönsaksspett med haloumi, sötpotatis
och skeppets heta salsa.
Dessert
valfritt från meny 1, 2 3 eller 4.
Vid önskemål kan den gröna meny n
läggs till som ett vegetariskt alternativ.
T.o.m 30 pers: 410:- p.p.
31-60 pers: 395:- p.p.
61-72 personer: 385:- p.p.

Samtliga priser inklusive moms

