Våra hockeymenyer säsongen 2021-2022
HOCKEYMENY 29/9
3 RÄTTERS
Förrätt: Jordärtskocksoppa med inlagd kålrabbi och örtolja
Varmrätt:
Röding med citronmarinerad salladslök, grillad citron och skaldjurssås. Serveras med dillslungad potatis
Eller
Utskuren biff med rödvinssås, bearnaisesås och baconlindad sparris. Serveras med rostad potatis
Dessert: Chokladmousse med marinerade bär och chokladgarnityr
HOCKEYBUFFÉ SENSOMMAR
Färskpotatissallad med kapris, rädisor och rödlök
Melonsallad med ingefära och lime
Krämig pastasallad med soltorkade tomater
Fetaostcrème
Rostad färskpotatis
Ljummen marinerad fläskfilé
Majskyckling med rostad blomkål och vindelrökt sidfläsk
Ugnsbakad lax med rosépeppar och kall crèmefraiche sås
Surdegsbröd och vispat smör

HOCKEYMENY 1/10
3 RÄTTERS
Förrätt: Rensteksmousse med lingon, rostad lök, krasse och surdegsbröd
Varmrätt:
Gös med mangold, rödbeta, kapris och smörsås. Serveras med potatispuré
Eller
Kalvytterfilé med tryffelsky, stekt skogssvamp och broccolini. Serveras med potatispuré
Dessert: Tiramisu på äpple
HOCKEYBUFFÉ ÅRSTID
Bladsallad, Marinerade betor med getostcrème
Rostad pumpasallad, Kanapé med rökt sik
Potatispuré, Rostad potatis och rotsaker
Viltfärsbiffar med kantarellsås
Högrevsgryta med rotsaker
Rårörda lingon, Pressgurka

Våra hockeymenyer säsongen 2021-2022
HOCKEYMENY 13/10
3 RÄTTERS
Förrätt: Svampsoppa med inlagda kantareller
Varmrätt:
Hälleflundra med vitvinssås, bakade rödbetor och smörslungad potatis
Eller
Helstekt oxfilé med rosmarinsky, vitlökssmör och bakade tomater. Serveras med rostad potatis
Dessert: Trilogi på jordgubbar.
Pannacotta, jordgubbsmarinerade pärlor och färska jordgubbar toppad med vitchokladcrisp
HOCKEYBUFFÉ AMERIKANSK STREET FOOD
Romansallad, Pico de Gallo, Picklad lök, Saltgurka, Coleslaw, Guacamole
Rostade potatishalvor, Creamed corn, Jalapenokorv, Buffalo wings, Ribs, pulled pork, BBQ-sås och Blue cheese
dip

Hockeymeny 16/10
3 RÄTTERS
Förrätt: Sotad lax med picklade grönsaker, örtemulsion och sojamarinerad forellrom
Varmrätt:
Pocherad rödtunga med smörsås, rostad broccoli och dillslungad potatis
Eller
Utskuren biff med pumpapuré och barolosås. Serveras med Pommes Anna och citrondressad broccolini
Dessert: Vår variant av äppelpaj i glas med äppelkompott, mascarponekräm och havrecrumble
HOCKEYBUFFÉ OKTOBERFEST
Potatissallad, Saltgurka, Cornichoner
Lufttorkad tvärnöskinka
Fläskschnitzel med klyftpotatis
Bratwurst med surkål
Stekt haricotsverts med rödkål
Kapris och senapskräm
Kringlor, Surdegsbröd
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Hockeymeny 22/10
3 RÄTTERS
Förrätt: Jordärtskocksoppa med rostat isterband och krasse
Varmrätt:
Torsk med rödvinssås, sidfläsk och inlagd smålök. Serveras med potatispuré
Eller
Kalvytterfilé med rödvinssås, örtemulsion och bakade morötter. Serveras med potatispuré
Dessert: Hallonmousse med chokladganache och toppad med chokladcrisp
HOCKEYBUFFÉ SVENSKA SMAKER
Gravad lax med senapssås smaksatt med gran
Rostbiff med remouladsås, Potatissallad
Ugnsbakade betor
Rostad potatis
Kalventrecote med bakad morot
Västerbottenostpotatis
Torsk med Sandefjord sås toppad med rom och dill

Hockeymeny 29/10
3 RÄTTERS
Förrätt: Gravad lax med senapskräm, dilldressade rädisor och betor. Toppad med kavringssmulor
Varmrätt:
Hälleflundra med chorizohollandaise, broccolini och pommes rissole
Eller
Helstekt oxfilé med balsamicosky, västerbottenostkräm och bakad morot. Serveras med pommes rissole
Dessert: Vaniljpannacotta med rabarberkopott smaksatt med kardemumma och havrecrumble
HOCKEYBUFFÉ AMERIKANSK STEAKHOUSE
Räkcoctail, Ceasarsallad med bacon och krutonger, Grönsaks ”slaw” med chipotle, Ranchdresseing
Kryddiga potatishalvor, Bakade tomater
Sotad Karré, Chiliglaserad kycklinglår
BBQ-sås, Bearnaisesås, Kryddsmör
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Hockeymeny 9/11
3 RÄTTERS
Förrätt: Skaldjurstaco toppad med wakame
Varmrätt:
Torskrygg med brynt smör, pepparrot och ägg 63°. Serveras med friterad mandelpotatis
Eller
Hjortinnanlår med karljohanssky, äpple, selleri och picklade tranbär. Serveras med potatisbakelse smaksatt
med prästost
Dessert: Citronmousse med lakritssås och toppad med lakrits Crunch
HOCKEYBUFFÉ MEDELHAVET
Grekisk sallad, Melonsallad med mynta, Tzatziki, Bruchetta
Kanarisk potatis, Medelhavsgrönsaker, Vitlöksstekt kyckling,

Hockeymeny 14/11
3 RÄTTERS
Förrätt: Jordärtskocksoppa med inlagd kålrabbi och örtolja
Varmrätt:
Röding med citronmarinerad salladslök, grillad citron och skaldjurssås. Serveras med dillslungad potatis
Eller
Utskuren biff med rödvinssås, bearnaisesås och baconlindad sparris. Serveras med rostad potatis
Dessert: Chokladmousse med marinerade bär och chokladgarnityr
FAMILJEBUFFÉ
Sallader av varierande sort
Nötstek med gräddsås och gelé,
Rostade grönsaker och rotfrukter
Hemlagade köttbullar med lingon, pressgurka och potatismos
Pannkaka med sylt och grädde

Hockeymeny 19/11
3 RÄTTERS
Förrätt: Rensteksmousse med lingon, rostad lök, krasse och surdegsbröd
Varmrätt:
Gös med mangold, rödbeta, kapris och smörsås. Serveras med potatispuré
Eller
Kalvytterfilé med tryffelsky, stekt skogssvamp och broccolini. Serveras med potatispuré
Dessert: Tiramisu på äpple
HOCKEYBUFFÉ ÅRSTID
Marinerade betor med getostcrème
Rostad pumpasallad, Kanapé med rökt sik
Potatispuré, Rostad potatis och rotsaker
Viltfärsbiffar med kantarellsås
Högrevsgryta med rotsaker
Rårörda lingon, Pressgurka
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Hockeymeny 21/11
3 RÄTTERS
Förrätt: Svampsoppa med inlagda kantareller
Varmrätt:
Hälleflundra med vitvinssås, bakade rödbetor och smörslungad potatis
Eller
Helstekt oxfilé med rosmarinsky, vitlökssmör och bakade tomater. Serveras med rostad potatis
Dessert: Trilogi på jordgubbar.
Pannacotta, jordgubbsmarinerade pärlor och färska jordgubbar toppad med vitchokladcrisp
FAMILJEBUFFÉ
Sallader av varierande sort
Plommonspäckad karré med gräddsås
Rostade grönsaker och rotfrukter
Hemlagade köttbullar med lingon, pressgurka och potatismos
Pannkaka med sylt och grädde

Hockeymeny 24/11
3 RÄTTERS
Förrätt: Sotad lax med picklade grönsaker, örtemulsion och sojamarinerad forellrom
Varmrätt:
Pocherad rödtunga med smörsås, rostad broccoli och dillslungad potatis
Eller
Utskuren biff med pumpapuré och barolosås. Serveras med Pommes Anna och citrondressad broccolini
Dessert: Vår variant av äppelpaj i glas med äppelkompott, mascarponekräm och havrec rumble
HOCKEYBUFFÉ AMERIKANSK STREET FOOD
Pico de Gallo, Picklad lök, Saltgurka, Coleslaw, Guacamole
Rostade potatishalvor, Creamed corn, Jalapenokorv, Buffalo wings, Ribs, pulled pork, BBQ-sås och Blue cheese
dip
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Hockeymeny 28/11
3 RÄTTERS
Förrätt: Jordärtskocksoppa med rostat isterband och krasse
Varmrätt:
Torsk med rödvinssås, sidfläsk och inlagd smålök. Serveras med potatispuré
Eller
Kalvytterfilé med rödvinssås, örtemulsion och bakade morötter. Serveras med potatispuré
Dessert: Hallonmousse med chokladganache och toppad med chokladcrisp
FAMILJEBUFFÉ
Sallader av varierande sort
Porterstek med gräddsås och gelé
Rostade grönsaker och rotfrukter
Hemlagade köttbullar med lingon, pressgurka och potatismos
Pannkaka med sylt och grädde

Hockeymeny 1/12
3 RÄTTERS
Förrätt: Gravad lax med senapskräm, dilldressade rädisor och betor. Toppad med kavringssmulor
Varmrätt:
Hälleflundra med chorizohollandaise, broccolini och pommes rissole
Eller
Helstekt oxfilé med balsamicosky, västerbottenostkräm och bakad morot. Serveras med pommes rissole
Dessert: Vaniljpannacotta med rabarberkopott smaksatt med kardemumma och havrecrumble
HOCKEYBUFFÉ ITALIENSKA SMAKER
Pastasallad, Tomat och mozzarellasallad, Marinerade oliver
Krispig italiensk sallad med salami och rostade pinjenötter
Bruschetta med tapenade, Rostad potatis, Rostade grönsaker toppad med parmesan
Kyckling med spenat och pecorino ost. Serveras med vinsås
Pestobakad lax med parmesanostsås
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Hockeymeny 15/12
3 RÄTTERS
Förrätt: Skaldjurstaco toppad med wakame
Varmrätt:
Torskrygg med brynt smör, pepparrot och ägg 63°. Serveras med friterad mandelpotatis
Eller
Hjortinnanlår med karljohanssky, äpple, selleri och picklade tranbär. Serveras med potatisbakelse smaksatt
med prästost
Dessert: Citronmousse med lakritssås och toppad med lakrits crunch
HOCKEYBUFFÉ SVENSKA SMAKER
Gravad lax med senapssås smaksatt med gran
Rostbiff med remouladsås, Potatissallad
Ugnsbakade betor
Rostad potatis
Kalventrecote med bakad morot
Västerbottenostpotatis
Torsk med Sandefjord sås toppad med rom och dill

Hockeymeny 18/12
3 RÄTTERS
Förrätt: Jordärtskocksoppa med inlagd kålrabbi och örtolja
Varmrätt:
Röding med citronmarinerad salladslök, grillad citron och skaldjurssås. Serveras med dillslungad potatis
Eller
Utskuren biff med rödvinssås, bearnaisesås och baconlindad sparris. Serveras med rostad potatis
Dessert: Chokladmousse med marinerade bär och chokladgarnityr
HOCKEYBUFFÈ AMERIKANSK STEAKHOUSE
Räkcoctail, Ceasarsallad med bacon och krutonger, grönsaks ”slaw” med chipotle, Ranchdresseing
Kryddiga potatishalvor, Bakade tomater
Sotad Karré, Chiliglaserad kycklinglår
BBQ-sås, Bearnaisesås, Kryddsmör
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Hockeymeny 29/12
3 RÄTTERS
Förrätt: Rensteksmousse med lingon, rostad lök, krasse och surdegsbröd
Varmrätt:
Gös med mangold, rödbeta, kapris och smörsås. Serveras med potatispuré
Eller
Kalvytterfilé med tryffelsky, stekt skogssvamp och broccolini. Serveras med potatispuré
Dessert: Tiramisu på äpple
HOCKEYBUFFÉ MEDELHAVET
Grekisk sallad, Melonsallad med mynta,
Tzatziki, Bruchetta
Kanarisk potatis, Medelhavsgrönsaker,
Vitlöksstekt kyckling,
Torsk med färskost, oliver och örter

Hockeymeny 7/1
3 RÄTTERS
Förrätt: Svampsoppa med inlagda kantareller
Varmrätt:
Hälleflundra med vitvinssås, bakade rödbetor och smörslungad potatis
Eller
Helstekt oxfilé med rosmarinsky, vitlökssmör och bakade tomater. Serveras med rostad potatis
Dessert: Trilogi på jordgubbar.
Pannacotta, jordgubbsmarinerade pärlor och färska jordgubbar toppad med vitchokladcrisp
HOCKEYBUFFÉ ÅRSTID
Marinerade betor med getostcrème
Rostad pumpasallad, Kanapé med rökt sik
Potatispuré, Rostad potatis och rotsaker
Viltfärsbiffar med kantarellsås
Högrevsgryta med rotsaker
Rårörda lingon, Pressgurka
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Hockeymeny 19/1
3 RÄTTERS
Förrätt: Sotad lax med picklade grönsaker, örtemulsion och sojamarinerad forellrom
Varmrätt:
Pocherad rödtunga med smörsås, rostad broccoli och dillslungad potatis
Eller
Utskuren biff med pumpapuré och barolosås. Serveras med Pommes Anna och citrondressad broccolini
Dessert: Vår variant av äppelpaj i glas med äppelkompott, mascarponekräm och havrecrumble
HOCKEYBUFFÉ AMERIKANSK STREET FOOD
Pico de Gallo, Picklad lök, Saltgurka, Coleslaw, Guacamole
Rostade potatishalvor, Creamed corn, Jalapenokorv, Buffalo wings, Ribs, pulled pork, BBQ-sås och Blue cheese
dip

Hockeymeny 21/1
3 RÄTTERS
Förrätt: Gravad lax med senapskräm, dilldressade rädisor och betor. Toppad med kavringssmulor
Varmrätt:
Hälleflundra med chorizohollandaise, broccolini och pommes rissole
Eller
Helstekt oxfilé med balsamicosky, västerbottenostkräm och bakad morot. Serveras med pommes rissole
Dessert: Vaniljpannacotta med rabarberkopott smaksatt med kardemumma och havrecrumble
HOCKEYBUFFÉ ITALIENSKA SMAKER
Pastasallad, Tomat och mozzarellasallad, Marinerade oliver
Krispig italiensk sallad med salami och rostade pinjenötter
Bruschetta med tapenade, Rostad potatis, Rostade grönsaker toppad med parmesan
Kyckling med spenat och pecorino ost. Serveras med vinsås
Pestobakad lax med parmesanostsås
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Hockeymeny 2/2
3 RÄTTERS
Förrätt: Skaldjurstaco toppad med wakame
Varmrätt:
Torskrygg med brynt smör, pepparrot och ägg 63°. Serveras med friterad mandelpotatis
Eller
Hjortinnanlår med karljohanssky, äpple, selleri och picklade tranbär. Serveras med potatisbakelse smaksatt
med prästost
Dessert: Citronmousse med lakritssås och toppad med lakrits crunch
HOCKEYBUFFÉ SVENSKA SMAKER
Gravad lax med senapssås smaksatt med gran
Rostbiff med remouladsås, Potatissallad
Ugnsbakade betor
Rostad potatis
Kalventrecote med bakad morot
Västerbottenostpotatis
Torsk med Sandefjord sås toppad med rom och dill

Hockeymeny 4/2
3 RÄTTERS
Förrätt: Jordärtskocksoppa med inlagd kålrabbi och örtolja
Varmrätt:
Röding med citronmarinerad salladslök, grillad citron och skaldjurssås. Serveras med dillslungad potatis
Eller
Utskuren biff med rödvinssås, bearnaisesås och baconlindad sparris. Serveras med rostad potatis
Dessert: Chokladmousse med marinerade bär och chokladgarnityr
HOCKEYBUFFÉ AMERIKANSK STEAKHOUSE
Räkcoctail, Ceasarsallad med bacon och krutonger, grönsaks ”slaw” med chipotle, Ranchdresseing
Kryddiga potatishalvor, Bakade tomater
Sotad Karré, Chiliglaserad kycklinglår
BBQ-sås, Bearnaisesås, Kryddsmör
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Hockeymeny 13/2
3 RÄTTERS
Förrätt: Rensteksmousse med lingon, rostad lök, krasse och surdegsbröd
Varmrätt:
Gös med mangold, rödbeta, kapris och smörsås. Serveras med potatispuré
Eller
Kalvytterfilé med tryffelsky, stekt skogssvamp och broccolini. Serveras med potatispuré
Dessert: Tiramisu på äpple
FAMILJEBUFFÉ
Sallader av varierande sort
Plommonspäckad karré med gräddsås
Rostade grönsaker och rotfrukter
Hemlagade köttbullar med lingon, pressgurka och potatismos
Pannkaka med sylt och grädde

Hockeymeny 16/2
3 RÄTTERS
Förrätt: Svampsoppa med inlagda kantareller
Varmrätt:
Hälleflundra med vitvinssås, bakade rödbetor och smörslungad potatis
Eller
Helstekt oxfilé med rosmarinsky, vitlökssmör och bakade tomater. Serveras med rostad potatis
Dessert: Trilogi på jordgubbar.
Pannacotta, jordgubbsmarinerade pärlor och färska jordgubbar toppad med vitchokladcrisp
HOCKEYBUFFÉ MEDELHAVET
Grekisk sallad, Melonsallad med mynta, Tzatziki, Bruchetta
Kanarisk potatis, Medelhavsgrönsaker,
Vitlöksstekt kyckling
Torsk med färskost, oliver och örter
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Hockeymeny 23/2
3 RÄTTERS
Förrätt: Sotad lax med picklade grönsaker, örtemulsion och sojamarinerad forellrom
Varmrätt:
Pocherad rödtunga med smörsås, rostad broccoli och dillslungad potatis
Eller
Utskuren biff med pumpapuré och barolosås. Serveras med Pommes Anna och citrondressad broccolini
Dessert: Vår variant av äppelpaj i glas med äppelkompott, mascarponekräm och havrecrumble
HOCKEYBUFFÉ AMERIKANSK STREET FOOD
Romansallad, Pico de Gallo, Picklad lök, Saltgurka, Coleslaw, Guacamole
Rostade potatishalvor, Creamed corn, Jalapenokorv, Buffalo wings, Ribs, pulled pork, BBQ-sås och Blue cheese
dip

Hockeymeny 25/2
3 RÄTTERS
Förrätt: Jordärtskocksoppa med rostat isterband och krasse
Varmrätt:
Torsk med rödvinssås, sidfläsk och inlagd smålök. Serveras med potatispuré
Eller
Kalvytterfilé med rödvinssås, örtemulsion och bakade morötter. Serveras med potatispuré
Dessert: Hallonmousse med chokladganache och toppad med chokladcrisp
HOCKEYBUFFÉ ITALIENSKA SMAKER
Pastasallad, Tomat och mozzarellasallad, Marinerade oliver
Krispig italiensk sallad med salami och rostade pinjenötter, Focaccia
Bruschetta med tapenade, Rostad potatis, Rostade grönsaker toppad med parmesan
Kyckling med spenat och pecorino ost. Serveras med vinsås
Pestobakad lax med parmesanostsås
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Hockeymeny 9/3
3 RÄTTERS
Förrätt: Gravad lax med senapskräm, dilldressade rädisor och betor. Toppad med kavringssmulor
Varmrätt:
Hälleflundra med chorizohollandaise, broccolini och pommes rissole
Eller
Helstekt oxfilé med balsamicosky, västerbottenostkräm och bakad morot. Serveras med pommes rissole
Dessert: Vaniljpannacotta med rabarberkopott smaksatt med kardemumma och havrecrumble
HOCKEYBUFFÉ SVENSKA SMAKER
Gravad lax med senapssås smaksatt med gran
Rostbiff med remouladsås, Potatissallad
Ugnsbakade betor, Rostad potatis
Kalventrecote med bakad morot
Västerbottenostpotatis
Torsk med Sandefjord sås toppad med rom och dill

