
Kun homma menee niin kuin 

Strömsössä, se menee. 

Ahvenanmaan lahja kaikille 

herkkusuille on Micke Björklund. 

Hän saa kantaa kunnian ja 

vastuun tämän kesän ms/Aavan 

menuista. Luvassa on taattua 

Björklundia: skandinaavisia, 

selkeitä ja läheisiä makuja.

*** 

Tuorejuustolla kuorrutettua sateenkaarilohta

Mureaa pitkään haudutettua lammasta ja kermakastiketta

*** 

Suklaabrownie- ja mansikkamoussekakkua 

Buffet  
Micke

HERRA BJÖRKLUNDIN

PAREM PI PITOPÖYTÄ

Sateenkaarilohi tartar

Sipulisilliä

Sinappisilliä

Ranskankermalla graavattua silakkaa

Sipulimarinoitua silakkaa

Perinteistä graavia kirjolohta

Hovimestarinkastiketta

Gubbröra

Kananmunanpuolikkaita ja mätiä

Yrttimarinoitua kukkakaalia siemenillä

Maa-artisokka bavaroise ja hapokkaita tomaatinfileitä

Kananpoika ballotine juustokastikkeella

Härän paahtopaistia piparjuuren kera

Uunipaahdettua briejuustoa, hunajaa ja pähkinöitä

Rapeaa vihersalaattia kevät vihanneksilla ja salaatinkastiketta 

Pehmeää vaaleaa ja tummaa leipää sekä näkkileipää

Voita ja juustoa

Uusia perunoita



Kun homma menee niin kuin Strömsössä, se meenee. Ah-
venanmaan lahja kaikille herkkusuille on Micke Björklund. 

Hän saa kantaa kunnian ja vastuun tämän kesän ms/Aavan 
menuista. Luvassa on taattua Björklundia: skandinaavisia, 

selkeitä ja läheisiä makuja.

KOLMEN MUSKETTISOTURIN KENTTÄEVÄÄT

Keittiömestarin savustamaa kirjolohta ja Kastelholm-
juusto dressinkiä, pikkelöityä punasipulia, retiisiä, kurkkua, 

krutonkeja, juustolastuja sekä krassia ja tilliä

***
Paistettua ahventa voikastikkeella, siianmätiä ja kauden 

vihanneksia sekä tillillä maustettua varhaisperunaa
Tai

Timjamivoissa paistettua karitsanfileetä ja kevätsalaattia 
sokeriherneistä, pinaatista, retiisistä ja palsternakasta, 

vaahdotettua käärmeenlaukkavoita ja redusoitua 
punaviinietikkaa sekä perunaleivos

***
Lämmin suklaafondant ja vanhanajan vaniljajäätelöä,  

hapanta omenahilloketta

Menu

KOLMEN RUOKALAJIN 



Kun homma menee niin kuin Strömsössä, se meenee. Ah-
venanmaan lahja kaikille herkkusuille on Micke Björklund. 

Hän saa kantaa kunnian ja vastuun tämän kesän ms/Aavan 
menuista. Luvassa on taattua Björklundia: skandinaavisia, 

selkeitä ja läheisiä makuja.

VIISIKKO SYÖ LOUNAAN

Keittiömestarin savustamaa kirjolohta ja Kastelholm-
juusto dressinkiä, pikkelöityä punasipulia, retiisiä, kurkkua, 

krutonkeja, juustolastuja sekä krassia ja tilliä

***
Ilmakuivattua kinkkua ja ruskistettua parsaa, pähkinöitä, 

kurkkua, vuohenjuustoa ja ruskistettua omenaviinietikkaa 
sekä yrttisalaattia

***
Kuohkeaa rapukeittoa ravunpyrstöillä, tomaatinfileitä ja 

tillikreemiä sekä krassitoast 

***
Paistettua ahventa voikastikkeella, siianmätiä ja kauden 

vihanneksia sekä tillillä maustettua varhaisperunaa
Tai

Timjamivoissa paistettua karitsanfileetä ja kevätsalaattia 
sokeriherneistä, pinaatista, retiisistä ja palsternakasta, 

vaahdotettua käärmeenlaukkavoita ja redusoitua 
punaviinietikkaa sekä perunaleivos

***
Crème brûlée tuoreilla mansikoilla ja mansikkasorbettia

VIID
EN RUOKALAJIN 

Menu



Kun homma menee niin kuin Strömsössä, se meenee. Ah-
venanmaan lahja kaikille herkkusuille on Micke Björklund. 

Hän saa kantaa kunnian ja vastuun tämän kesän ms/Aavan 
menuista. Luvassa on taattua Björklundia: skandinaavisia, 

selkeitä ja läheisiä makuja.

SEITSENMÄN VELJEKSEN  ILTAPALA

Keittiömestarin savustamaa kirjolohta ja Kastelholm-juusto 
dressinkiä, pikkelöityä punasipulia, retiisiä, kurkkua, krutonkeja, 

juustolastuja sekä krassia ja tilliä

***
Ranskankermalla graavattua silakkaa siianmädillä, pikkelöityä 

kurkkua, punasipulia ja mallasleipälastu

***
Ilmakuivattua kinkkua ja ruskistettua parsaa, pähkinöitä, kurkkua, 

vuohenjuustoa ja ruskistettua omenaviinietikkaa sekä yrttisalaattia

***
Kuohkeaa rapukeittoa ravunpyrstöillä, tomaatinfileitä ja  

tillikreemiä sekä krassitoast 

***
Paistettua ahventa voikastikkeella, siianmätiä ja kauden 

vihanneksia sekä tillillä maustettua varhaisperunaa
Tai

Timjamivoissa paistettua karitsanfileetä ja kevätsalaattia 
sokeriherneistä, pinaatista, retiisistä ja palsternakasta, 

vaahdotettua käärmeenlaukkavoita ja redusoitua punaviinietikkaa 
sekä perunaleivos

***
Crème brûlée tuoreilla mansikoilla ja mansikkasorbettia

***
Tyrnillä maustettua suklaatryffeliä, kahvia ja teetä

Menu

SEITSEMÄN RUOKALAJIN 


