Nyårskasse
Vill du imponera på middagsgästerna i ditt eget hem? Köp vår nyårskasse och ta med dig
restauragmat hem. Fira in det nya året med en 3-rättersmeny med nyårstilltugg innan maten.
Kräver minsta möjliga handpåläggning. På temat nyår har kockarna tagit fram den ultimata
nyårskassen för dig som vill ha ett sprakande nytt år med oslagbar meny.
Se all information under menyn nedan!
Säljes om 2, 4, 6 personer o.s.v.
Med vänlig hälsning Tommy & Stina med personal

Lokalt · Delikat · Färskt
Allt vi producerar i familjeföretaget Säbb & Blomqvist är gediget hantverk utfört av yrkesmän
och yrkeskvinnor, som sätter sin heder och själ i att leverera förstklassiga produkter med
fantastiska smaker.
NYÅRSTILLTUGG
Skagen med handskalade räkor och kräftor, citron och dill samt
Säbb & Blomqvists filbröd
FÖRRÄTT
Hummersoppa med lax- och kräftballotine, serveras med pepparrotskryddad dragoncrème samt
hembakat surdegsbröd
VARMRÄTT
Grillad oxfilé med cognackryddad pepparsås, fetaost, semibakad plommontomat och
baconlindad haricots vertsrulle samt potatisterrin
DESSERT
Vispad mjölkchoklad ”nyår” med bakad vit choklad och tripple hallon
”sås, torkat och färsk”
450:- per person vid avhämtning
495:- per person vid leverans*

VINFÖRSLAG
Nyårstilltugg:
Georg Breuer. Riesling Sauvage. 2019. Nr 5899, 129 kr
Förrätt:
Wente. Morning Fog Chardonnay. 2018. Nr 74147, 139 kr
Varmrätt:
Guigal. Côtes-du-Rhône. 2017. Nr 2011, 129 kr
Dessert:
Castiôn. Moscato d'Asti. 2019. Nr 7873, 95 kr
Champagne till 12-slaget:
Deutz Brut Classic. Nr 7487, 449 kr
Budgetbubbel till 12-slaget:
Louis Bouillot. Cremant de Bourgogne Brut Grand Millésimé. 2016
Nr 77865, 155 kr
Samtliga viner finns till försäljning på Systembolaget.
INFORMATION
NYÅRSKASSE FÖR TVÅ FRÅN SÄBB & BLOMQVIST CATERING
Hela paketet består av en 4-rätters middag😊
450:- per person vid avhämtning från vårt kök på Tegelbruksvägen 5 (Hämtas mellan 10-13)
495:- per person vid leverans* (Lämnas mellan 11-15)
Vad säger ni om fyra specialkomponerade rätter med ett sött avslut inför nyår?
I vår nyårskasse finner ni en middag för två med förstklassiska råvaror som du enkelt lagar klart hemma.
Det mesta har vi redan förberett åt dig. Säljes om 2, 4, 6 personer o.s.v.
BESTÄLLNING OCH HUR GÅR DET TILL?
1. Nyårskassen beställs enkelt genom att maila till restaurangen@sabb-blomqvist.se
2. Märk ditt mail ”Nyårskassen”.
3. Vi sänder då tillbaka på ert mail med info hur betalningen sker till vårt företags Swish samt
leveransinformation.

NÄR?
Beställningar tas emot fram till 29 december.
HUR?
1. Nyårskassen beställs enkelt genom att maila till restaurangen@sabb-blomqvist.se
2. Märk ditt mail ”Nyårskassen”.
3. Vi skickar ett svar med information hur betalningen sker till vårt företags Swish samt
tydlig leveransinformation.
4. Kassarna lämnas ut mellan 11-15 PÅ NYÅRSAFTON TILL ER PORT OM NI
ÖNSKAR LEVERANS MOT EN KOSTNAD PÅ 45:-/ PERSON. (Se även ovan)

Tack för ert stöd
Ett STORT och varmt TACK för att du stödjer ditt lokala cateringföretag!

Tipsa gärna era vänner och familj om våra nyårskassar så blir vi överlyckliga.

