
FEST & BRÖLLOP
N I  Ä R  V Å R T  F O K U S
Bröllop



NI  ÄR  VÅRT  FOKUS !
En av världens vackraste platser endast för er och era 

nära och kära.  Lägg där till vänlig och omtänksam 
personal, väl valda viner och fantastiskt god 

mat tillagad med kärlek.  Varmt välkomna att 
kontakta oss för att boka ett besök där vi 

får lov att lyssna till vad just ni önskar 
för er stora dag!
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anordnade med kärlek
Mer bilder och information:
www.hovaskallbadhus.se  |  031 28 6171  |  info@hovaskallbadhus.se

BARA 15 MINUTER FRÅN GÖTEBORGS CENTRUM
FJORDVÄGEN 51, 536 50 HOVÅS



 BRÖLLOPSMENY 

FÖRRÄTTER 

Räkbakelse gjord på en krämig skagenröra 
toppad med löjrom 

i ett hölje av lax 
eller 

i ett hölje av gurka.s 

Friterade pilgrimsmusslor, serveras på pak choi, 
toppat med teriyakisås och en sesamcrème och 

picklad fänkål.

Bresaolaterrin på en bädd av grön sallad, 
tillbehör av krämig färskost, soltorkade tomater 

och färska örter.

Caprese, en klassiker med parmaskinka, toppat 
med basilikadressing och pepprig ruccola.

anordnade med kärlek
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*Vi skräddarsyr gärna utefter era önskemål!
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VARMRÄTTER 

Pocherad torskrygg, serveras med dillslungad 
potatis, gyllene brynt smör, pepparrot med 
sting, toppat med havets räksallad och ett 

krispigt torskskinn. 

Grillad hälleflundra serveras med en mjuk, 
rund hollandaise smaksatt med kräfta. 
Tillbehör av sparris och semibakade 

cocktailtomater. 

Lågtempererad entrecôte på kalv, tillsammans 
med en potatisterrin, grillad sparris och 

karamelliserad minirödlök. 

Lågtempererad oxfilé på en spegel av 
mustig rödvinssky. Serveras med en färgrik 

tomatsallad, samt potatiskaka med purjolök, 
bacon, svamp och ost. 

BRÖLLOPSMENY 

ni är vårt fokus
*Vi skräddarsyr gärna utefter era önskemål!



BRÖLLOPSMENY 

DESSERTER 

Crème brûlée smaksatt med lime, serveras 
med rostad söt vit choklad och en frisk 

citronsorbét.

En variation på choklad, med rostade 
karamelliserade nötter med crunch, toppat 

med en symfoni av söta och syrliga färska bär.

Rabarberkompott med färska jordgubbar, 
avnjuts med vaniljglass och ett flarn med 

smak av kanel.

anordnade med kärlek
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*Vi skräddarsyr gärna utefter era önskemål!
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STRANDPAKETET HOVÅSPAKETET

Från 1195 kr per person

2 snittar
1 glas mousserande

förrätt
varmrätt
dessert

3 glas vin
kaffe och te

Priset inkluderar: enklare 
blomsterdekorationer, värmeljus, lokalhyra, 

linnedukar och uppdukning av matsal.

Från 1370 kr per person

2 canapéer
1 cocktail

förrätt
varmrätt
dessert

3 glas vin
kaffe och te

vickning
Priset inkluderar: enklare 

blomsterdekorationer, värmeljus, lokalhyra, 
linnedukar och uppdukning av matsal.

Vi skräddarsyr gärna ert bröllopspaket utefter era önskemål, för att göra er speciella dag extra minnesvärd.
Priset övan är ett exempel och varierar beroende på val av meny och dryck.
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ABRÖLLOPSMENY
SNITTAR 
från 25 kr

Tunnbrödchips (v)
Marinerade oliver och cocktailtomater (v)

Rostade salta nötter och frön (v)

CANAPÉER  
från 40 kr

Västerbottentarte med löjrom och 
vispad crème fraîche

Färsk, krispigt bröd toppat med  
krabba och kräfta

Färsk, krispigt bröd toppat med 
parmaskinka och tryffelcrème

Sparris och parmesanrulle
Laxrulle med färskost och dill

VICKNING 
från 45 kr

Kokt korv med bröd 
Sill, ost, smör och spisbröd 

Janssons frestelse

BRÖLLOPSTÅRTA
Vi hjälper er gärna att anordna 

bröllopstårtan, eller så är ni välkomna att 
anordna på egen hand.

VIN- OCH DRYCKESALTERNATIV
Tillsammans med er skräddarsyr vi era 

dryckesönskemål.
Vi erbjuder er ett urval av internationella 

viner, fantastiska cocktails och klassiska  
avec-alternativ. 

HAR DU EN KREATIV IDÉ?
Dela den med oss för att skapa bröllopet ni 

alltid drömt om.

SPECIALANPASSAD KOST
Vi samarbetar med er för att skapa en 

meny anpassad utefter allergier, veganska- 
och vegetariska alternativ.

BARA 15 MINUTER FRÅN GÖTEBORGS CENTRUM 
FJORDVÄGEN 51, 536 50 HOVÅS

www.hovaskallbadhus.se  |  031 28 6171  |  info@hovaskallbadhus.se


