Samtliga menyer & tillval förutsätter beställning för minst 10 personer. Vid större sällskap
tillämpas rabatter enligt följande: 25pers-5% 40pers-10% 60pers-15%
Beställ på 040-304022 eller info@njutbar.se

Medelhavsmenyn 189kr p.p.
Pastasallad med säsongens gröna.
Ett urval av ostar och lufttorkad skinka, salami.
Matig sallad med veckans gröna, blomkål, linser, betor, pumpafrö kaprisvinegrett.
Surdegsbröd med smör
VÄLJ EN UTAV FÖLJANDE:
Serranolindad kycklingfilé med rosmarin och balsamico, honungsyoghurt.
Lågtempad kotlettrad med gremolata, fetaostkräm.
Laxfile med soltorkad tomatpesto, basilikayoghurt.
Parmesan- och tomatgratinerad zucchini, basilikayoghurt.
KÖP TILL: 1 styck 45:- 2 eller flera 35kr styck
Grön caesarsallad med parmesan, bacon och krutonger.
Bakade tomater och lök med bönor och örter.
Päron och kålsallad med blåmögel och valnötter.
Blandade rostade betor med honung, chevré och ruccola.
Oliver och grillade grönsaker.
Chokladkopp med smak av rom (tryffel i kopp) 30kr

Amerikansk meny 195kr p.p.
Bakad potatishalva med örter
Coleslaw med rödkål och cashew nötter
Gröna blad med veckans salladstillbehör, syrad rödlök, bakade tomater samt mynta.
Surdegsbröd med smör
VÄLJ EN UTAV FÖLJANDE:
Långkokta revben med persika och chili glace, Avokadokräm.
Flankstek med chimichurri, Bönröra
Cajunkryddad laxfile med lime, Aioli
Bönbiffar med majs och mynta, Avokadokräm.
KÖP TILL: 1 styck 45:- 2 eller fler 35kr styck
Grillad majs med smör och flingsalt
Tortilla med paprika och chorizo
Ugnsbakade rötter med spiskummin, oregano samt salladsost.
Grillad quesadilla med grön chili, spenat, rödlök och stark ost.
Blandad bönsallad med gurka, koriander och kummin.
Snickers-kaka med choklad, jordnötssmör och puffatris(25kr styck)

Asiatiska menyn 210kr p.p.
Nudelsallad med säsongens gröna,.
Kålsallad med morötter, rättika, gurka syrad rödlök, sesam och koriander samt kimchivinägrett
Edamamebönor med citron och flingsalt.
Surdegsbröd med smör
VÄLJ EN UTAV FÖLJANDE:
Chilibakad fläskfilé från Sjunkaröd, mangochutney-yoghurt.
Tatakimarinerat ytterlår från Bondens skafferi, aioli.
Granatäpple och sojakokt lax med vitlök och ingefära, kokosyoghurt.
Färska vegetariska vårrullar med säsongens gröna, sojadipp.
KÖP TILL: 1 styck 45:- 2 eller fler 35kr styck
Sjögräsallad med sesam.
Tofusallad med gurka, vårlök och tomater samt sesamvinägrett.
Kimchimarinerade rotfrukter.
Blomkålssallad med wasabivinägrett samt soja-mandlar.
Grillade spetskålsklyftor med schalottenlök och fisksås.
Morotskaka med citrusfrosting och pumpafrö(30kr styck)

Svenska menyn 225kr p.p.
Potatissallad med säsongens gröna.
Gröna blad med veckans salladstillbehör, 2 sorters blomkål rödkål och vårlök.
Skånsk fänkålsalami och 24 mån lagrad prästost från Bondens Skafferi.
Surdegsbröd med smör
VÄLJ EN UTAV FÖLJANDE:
Äpplemustkokt grissida från Bonden med gräslöksyoghurt.
Flankstek från Bonden med färskriven pepparrot, kapris samt citron och aioli.
Njutbars varmrökta lax med dill och päron, dill- och citronyoghurt.
Rårakor med morot och herrgårdsost, rödlök, gräslök, yoghurt.
KÖP TILL: 1 styck 45:- 2 eller fler 35kr styck
Saltbakad rotselleri med spenat och dijonvinägrett.
Tomatsallad med yoghurtbollar och örter.
Fänkål- och palsternackssallad med gräslök.
Broccolibuketter med sardeller, olivolja och persilja.
Kålsallad med polkabeta, russin och rostade mandlar.
Kladdkaka med lättvispad grädde & jordgubbar (30kr styck)

Nedanstående menyer:
Vid större sällskap tillämpas rabatter enligt följande: 25pers-5% 45pers-10%

Lilla franska menyn:
Små kokta potatisar med gröna blad och parmesan, kapris och vinägrett.
Örtmarinerad ugnsbakad kycklingfilé
2 sorters chark och 1 ost, oliver.
Veckans gröna blandade sallad, pumpafrö.
Honungsyoghurt.
Surdegsbröd med smör
150:-/pers

Italienska menyn:
Långbakad Fläskkarré
Pastasallad med pesto samt säsongens gröna
Taleggio med fikon
Prosciutto crudo
Basilikakräm
Surdegsbröd med smör
155:-/pers
Övrigt:
Serveringspersonal 290kr ex. moms i timmen (minsta tid 4 timmar)
Kock 390kr ex moms i timmen (minsta tid 4 timmar)
Hyra restaurang Njutbar 5 timmar inkl 2 personal 6000kr inkl moms

