
 

M e n y e r  f ö r  m i n n e s s t u n d e n  
Triftens menyer är en komplett måltid med alkoholfria drycker och kaffe eller te. Önskas 
alkoholhaltiga drycker har vi fina dryckeserbjudanden med vin, öl och avec. 

Samtliga menyer erbjuder alternativ för dig att välja mellan. Hela sällskapet äter samma rätt och 
bakverk men vi tar förstås hänsyn till och anpassar för allergier och om någon i sällskapet önskar en 
måltid anpassad utifrån diet eller föredrar vegetarisk eller vegansk kost.  

Bakverk, tårtor och bröd bakas i Triftens Bageri. Vi bakar allt du kan tänka dig - saknar du din favorit 
bland nedanstående förslag är det bara att säga till så bakar vi!   

Inför er minnesstund möts vi gärna på plats eller över telefon för att gå igenom detaljerna för ert 
arrangemang. Vi bestämmer då vilken av våra matsalar som passar ert sällskap bäst, hur ni vill 
möblera och duka, vilka särskilda önskemål som finns kring menyn och vilka tider som gäller.  

I priset ingår serveringspersonal, dukning med linnedukar, servetter, ljusstakar och 
blomsterarrangemang samt minnesbord. Finns särskilda önskemål om dekorationer hjälper vi er 
gärna med detta men kostnad kan då tillkomma.  

Vid beställning för catering ingår leveranser, retur och serveringspersonalens arbetstid om totalt 
fem timmar. Kostnad för lokalhyra samt för hyra av glas, bestick och porslin kan tillkomma.  

Alla priser är inklusive moms. 

Boka så snart du har möjlighet och två veckor innan minnesstunden behöver vi få bekräftelse för genomförandet från er. 
Besked om mer exakt antal gäster är vi tacksamma att få senast tre dagar innan er minnesstund, då behöver vi också få 
besked om allergier och andra speciella önskemål kring maten och ert arrangemang.  

Betalning sker i efterskott mot faktura. Fakturan har 20 dagars betalningstid och vi föredrar att skicka den med e-post. 
För fakturering behöver vi en postadress att ställa den till och är det ett dödsbo som är betalare måste dödsboets namn 
anges.  

Vi samarbetar gärna med begravningsbyråer avseende arrangemanget kring er minnesstund - kontakta oss för mer 
information.  

boka.enebyberg@triften.se

Enebybergs Gård 
Rosenvägen 39 

Enebyberg 08 244 555

PÅ  E N E B Y B E R G S  G Å R D  
o c h  f ö r  c a t e r i n g



”Kaffe” 

Kaffe, te eller Triftens saft 

Val av vetebulle 

Kanelbulle, Kardemummabulle, Vaniljbulle, Solskensbulle 

Val av Kondisbit/mjuk kaka: 

Mazarin, Chokladbiskvi, Dammsugare, Kardemummamums, Citrustartelette 
med italiensk maräng, Toscakaka, Morotskaka, Kärleksmums, Brownie med 
ljus chokladtryffel 

Val av Småkakor - trå sorter 
Chokladsnitt, Syltkaka, Citronkaka, Schackruta, Bondkaka, Kolasnitt, 
Drömmar 

Val av Bakelse eller hel Tårta 

Prinsessbakelse, Napoleonbakelse, Schwartzwaldbakelse, Budapestbakelse, 
Fruktbakelse, Pavlova, Ljus chokladmoussebakelse med hallonpannacotta 

265 kronor 

”Smörgåsbakelse” 
Val av ”bakelse” (portionsserverad smörgåstårta) 

     Räkor och lax – fyllning med skagenröra och kallrökt lax 
     Lufttorkad skinka och ost – fyllning med färskostcrème med oliver och gräslök 
     Kyckling – fyllning med fetaostcrème med soltorkade tomater  

Val av Kondisbit/mjuk kaka 
Mazarin, Chokladbiskvi, Dammsugare, Kardemummamums, Citrustartelette 
med italiensk maräng, Toscakaka, Morotskaka, Kärleksmums, Brownie med 
ljus chokladtryffel 

355 kronor 
”Smörgås” 
Tre sorters Smörrebröd 

     Kallrökt lax, färskost och picklad rödlök på rostat surdegsbröd 
Rostad polkabeta, svampkräm smaksatt med rosmarin på rostat 
surdegsbröd 
Konfiterad flankstek med dansk remoulad Triftens Solroslimpa  

Val av Kondisbit/mjuk kaka 

Mazarin, Chokladbiskvi, Dammsugare, Kardemummamums, Citrustartelette 
med italiensk maräng, Toscakaka, Morotskaka, Kärleksmums, Brownie med 
ljus chokladtryffel 

395 kronor 
”Sallad” 
Val av sallad, (nedan meny) 

serveras med kuvertbröd och vispat smör 

Triftens räksallad med avokado- och tomatsalsa, krämigt ägg och citron- 
och chiliyoghurt 
Ceasarsallad med rosmarinmarinerat kycklingbröst, rökt sidfläsk, 
parmesan och krutonger 
Rostade, picklade betor med friséesallad med chèvre, svart råris, 
rostade pumpafrön och rosmarin-, honung- och citronvinaigrette  

Val av Kondisbit/mjuk kaka 
Mazarin, Chokladbiskvi, Dammsugare, Kardemummamums, Citrustartelette 
med italiensk maräng, Toscakaka, Morotskaka, Kärleksmums, Brownie med 
ljus chokladtryffel                 365 kronor 
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”Delikatesstallrik” 
serveras med kuvertbröd och vispat smör 

Triftens Skagenröra, konfiterad flankstek med dansk remoulad, kallrökt lax 
med färskostkräm med gräslök och picklad rödlök, rosmarinmarinerad 
grillad kyckling, småbladssallad med färska grönsaker, betor och rostade 
pumpakärnor.  

Val av Kondisbit/mjuk kaka 
Mazarin, Chokladbiskvi, Dammsugare, Kardemummamums, Citrustartelette 
med italiensk maräng, Toscakaka, Morotskaka, Kärleksmums, Brownie med 
ljus chokladtryffel 

395 kronor

”Varmrätt” 
Val av Varmrätt 
serveras med sidesallad, bröd och vispat smör 

Sotad spetskål med beurre blanc, syrlig fänkål och parmesankrokett 

Rimmad torskrygg med vitvinssås, sallad med fänkål och rädisor, 
serveras med kokt potatis 

Halstrad röding med Sandefjordssås, sockerärtor och dillslungad potatis 

Majskyckling med rosmarin och vitlök, potatis och parmesanpuré, rostad 
tomatsky och stekt portobello 

Grillad konfiterad flankstek med rödvinssås, tomat- och löksallad och 
rostad potatis 

Val av Kondisbit/mjuk kaka 
Mazarin, Chokladbiskvi, Dammsugare, Kardemummamums, Citrustartelette 
med italiensk maräng, Toscakaka, Morotskaka, Kärleksmums, Brownie med 
ljus chokladtryffel 

415 kronor 

”Buffé” 
Buffémeny 

serveras med bröd och vispat smör 

Butternut squash med honungssmetana 
Helgrillad chilirubbadlax med citronaioli 
Nattbakad confiterad flankstek med vitlök och örter och rödvinssås 
Örtrostad potatis och rotfrukter  
Grönkålssallad med rostade marconamandlar, parmesan och 
honungsdressing  

Val av Kondisbit/mjuk kaka 
Mazarin, Chokladbiskvi, Dammsugare, Kardemummamums, Citrustartelette 
med italiensk maräng, Toscakaka, Morotskaka, Kärleksmums, Brownie med 
ljus chokladtryffel 

525 kronor

boka.enebyberg@triften.se

Enebybergs Gård 
Rosenvägen 39 

Enebyberg 08 244 555

Denna information gäller t o m 31 december  2022.


