
Till alla menyer serveras: 
 Valfritt ris eller parmesanrisotto, dill & smörslungad färskpotatis, 

 potatismos, pressad potatis, rostad potatis (ingår).

Potatisgratäng, rotfruktsgratäng, potatiskaka, örtfylld potatiscocotte  
smördegsinbakad potatis, potatispaté (tillägg 10 kr pp).

Meny 1
Parmalindad sparris med flagad parmesan & citronkräm
Västerbottenfylld kycklingfilé med basilikasås & primörer

Marinerade färska bär med limoncello & citrusmascarpone
Pris per person: 285 kr

Meny 2
Toast Skagen med löjrom

  Örtrubbad fläskfilé med kantarellsås & rostade primörer
Fläder & citronpaj med grädde

Pris per person: 295 kr

Meny 3
Burrata med picklade cocktailtomater, olivolja & färsk basilika

Lammrostbiff med portvinssås, rostade jordärtskockor & pumpa samt chevrecréme
Fransk chokladtarte med hallonsås

Pris per person: 330 kr

Meny 4
Kall melonsoppa med sting, kräftstjärtar & gräslök

Getostfylld laxfilé toppad med soltorkade tomater & basilika samt cavasås & picklade grönsaker
Frukt & bär med basilikazabaione

Pris per person: 320 kr

Meny 5
Fetaost på salladsbädd toppat med melonsalsa

Örtfyllt majskycklingbröst med grön sparris, vitvinssås & julienne
Äppelkaka med mazarintäcke & råkräm

pris per person: 320 kr

Meny 6
Räkcocktail med granatäpple & nobisdressing samt parmesanostflarn

Helstekt oxfilé med kantarellsås, baconlindade haricotsverts & rostade cocktailtomater
Hallon & saltlakritspannacotta

Pris per person: 395 kr

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer med 12%. 
Kontakta oss: 08 - 776 22 76, info@systrarnasisters.se 

Vi finns: Torfastleden 3, Haninge  
www.systrarnasisters.se
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Meny 7
Zucchiniråraka med löjrom & smetana toppad med picklad rödlök

Kalventrecote med krämig viltsås, bakad tomat & haricotsverts
Vaniljpannacotta med marinerade jordgubbar

Pris per person: 395 kr

Meny 8
Västerbottenterrine med picklade kantareller, chilimojo toppat med kräftstjärtar

Helstekt oxfilé med rödvinssås, krämig savoykål med murklor
Desserttapas:

Mörk chokladmousse med hallon
Passionsfruktpannacotta

Bärtiramisu med citroncréme
Pris per person: 435 kr

Meny 9
Pankopanerad chevre med variation på betor  samt honung & senapvinägrett

Hjortfilé med Karl-Johansvampsås & tryffelkryddad rotsellerikräm samt sockerärtor
Creme brülée toppad med hallon

Pris per person 455 kr

Meny 10
Koreansk råbiff med picklad gurka, kimchi & rostade sesamfrön toppat med groddar

Ankbröst med karamelliserad lök, rostade morötter & portvinssås
Chokladtryffelterinne med nötmüsli, vaniljgrädde & färska bär

Pris per person: 395 kr

Vegetariskt alternativ till huvudrätten: 
Fetaostfylld portabellosvamp med rödvinssås & honungsrostade morötter

Ni kan även byta ut desserten mot ostdessert med  
ex. brie, grönmögel & gruyere, marmelad, oliver & fröstick

Pris per person tillkommer: 35 kr


