
      

   

                                            

             

               Mat till dem olika paketerbjudande.    

Vi jobbar sedan flera år tillbaka med en duktig cateringfirma som i samarbete 

med oss har jobbat fram en meny som inspireras av vad naturen kan erbjuda.  

Dessutom ser vi som viktigt att i möjligaste mån använda närodlat och ekologiskt. 

Maten dekoreras med som naturen har att erbjuda och efter säsong. 

Välj ut ett av alternativen. Huvudrätt ingår i paketerbjudarna, såsom 

femkamp/kanot – middag – vildmarkspa. Mot tillägg kan ni välja förrätt eller 

dessert. Till alla rätter ingår lättdryck och kaffe/te.  

Beställning gäller för minst 6 personer från cateringfirman och att ni enas om en 

rätt. Däremot finns inga krav på antal för viltkebab och pizza. Däremot måste ni 

välja antingen pizza eller viltkebab. Ni har möjlighet att välja innehåll för 

respektive rätt. Se nedan. 

Har ni önskemål om att bara äta eller göra någon mer aktivitet hör om aktuellt 

pris. 

 

 

 

Något gott att börja med…           Pristillägg 90:-/person 

 

 Västerbottenpaj mini med löjrom från Torsö, creme fraiche, gräslök 

 

 Viltmästarskavstoast på hjort, m. grönpeppar och lingon 

 



 

 

 

Varmrätter  (ingår i våra paket, aktivitet – mat – vildmarkspa.) 

Pris 795:-/person 

 

 Big burger gjord på närproducerad/ekologisk nötfärs från Berget, 

Forshem med liquid smoke,bacon,ost,chilibröd,dressing,cole 

slaw,grönsallad,tomat och lök. Rostad potatis samt peperoni 

 

 Älgwallenbergare med whiskylingon o rosmarinpotatis, serveras med 

mixad grönsallad,tomat,gurka och rödlök 

 

 Honungsrökt lax från Bengtssons i Lugnås med hjortronsås,dill o 

citron,granatäpplesallad med ärtskott o körsbärstomater samt 

potatisbakelse med smak av lagrad ost 

 

 Bufféfat m. skinka o grillad kycklingfilé med 

körsbärstomater,druvor,melon samt vår egen krämiga potissallad eller 

potatisgratäng,smör o bröd 

 

 Husets paj med mixad svamp o västerbottenost med mixad 

grönsallad,tomat o gurka (vegetarisk) 

 

 Lammstek med björnbärssås o husets gratäng med mixad 

sallad,tomat,gurka (lammet ekologiskt/när uppfött) 

 

 Vildmarksbricka med kallrökt vildsvin,rökt 

vildkorv,lammfärsspett,hjortrostbiff,rödlöksmarmelad,potatisgratäng 

med vitlök. Serveras med lantbröd med brieost o smör. Dekoration av 

frukt o grönt 

 

 



 

 

 

 

Dessa rätter tillagas här på plats och i viss mån med din hjälp. 

Ingår i våra paket aktivitet – mat – vildmarkspa 

Pris 695:-/person 

 

 

 Vår egen vildmarkkebab som efter säsong innehåller älgskav,renskav eller 

kronhjortskav i pitabröd som vi tillreder på vår muurikka med 

lök,sallad,tomat,gurka o  två olika dressing. Två stycken per person. Ni 

kommer att vara delaktiga i viss mån. Du har också möjlighet att välja 

marinerad kyckling eller helt vegetarisk. 

 

 Vår egen pizza, där du har möjlighet att välja mellan tre olika. Vild 

kebabpizza, pizza med parmaskinka och vegetarisk pizza. Vid intresse 

skickar vi över exakt innehåll. Dessa pizzor tillagar vi i vår vedeldade 

pizzaugn.  Ni kommer att vara delaktiga i denna tillagning på olika sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Något gott att avsluta med…       Pristillägg 90:-/person 

 Chokladmousse m. blåbärskompott 

 Vaniljpannacotta m. ekologiska hallon från Källtorps Ekobär, Lugnås 

 

Har ni önskemål om vegatarisk alternativ, laktos- o glutenintolerans eller 

alergiska besvär så löser vi oftast detta. 

 

Bon appetit 

Helén o Bengt 

      

 

 

 

  

 


