
   

Storstrand Kursgård – Mötesplatsen vid Piteälven 

MENY 

Vardag  Kväll/Helg 

Förrätt      
Laxtartar på kavring med pepparrotsvisp, citron och dillvippa  75 kr 95 kr 

Skagen Toast, vår egen skagenröra serveras på toast, salladsbädd,  

citron och dillvippa    85 kr 105 kr 

Västerbottensost paj serveras med stenbitsrom, vispad crème fraiche  

och finhackad rödlök    75 kr 95 kr 

Viltmoussebakelse serveras på salladsbädd och lingon vinägrett 85 kr 105 kr 

Varmrätt  
Helstekt oxfilé toppad med baconfrästa haricotsverts, råstekt potatis,  

pepparsås och säsongens primörer   235 kr 255 kr 

Kycklingfilé fylld med färskost crème med spenat och inlindad i  

lufttorkad skinka serveras med potatisbakelse, rödvinsskysås och 

säsongens primörer    165 kr 185 kr 

Örtrullad fläskytterfilé serveras med potatisgratäng, husets egna  

bearnaisesås och säsongens primörer   165 kr 185 kr 

Ugnsbakad lax filé serveras med kokt pressad potatis, vitvins smörsås    

och säsongens primörer    195 kr 215 kr 

Dessert inkl. kaffe/te    
Mjölkchokladpastej serveras med marinerade bär   85 kr 95 kr 

Vaniljpannacotta med säsongens bär   65 kr 85 kr 

Hjortronpaj med lättvispad grädde   65 kr 85 kr 

Husets tårta välj mellan grädd- och bärtårta eller marsipantårta 55 kr 75 kr 
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Festbuffé  
Förrättsbuffé        

Härbakat bröd och smör 

Blandsallad 

Marinerade oliver 

Västerbottensostpaj 

Räk- och avokado bakelse 

Pestosnittar med lufttorkad skinka 

 

Varmrättsbuffé      

Krämig potatisgratäng 

Kycklingfilé med dragonsås    

Lågtempererad fläskytterfilé med husets bearnaisesås 

Varma grönsaker  

 

Dessert inkl. kaffe       

Härbakad Chokladfudge kaka med lättvispad grädde och hallon    

 

Pris: 365 kr/person       

 

 

Måltidsdryck, sallad, smör och hembakt bröd ingår alltid till maten. 

 

Övriga rätter 
Smörgåstårta inkl. kaffe/te     145 kr 160 kr 

 

Ser du inget som passar dig är du välkommen att kontakta oss med dina önskemål! 

 



   

Storstrand Kursgård – Mötesplatsen vid Piteälven 

TILLÄGG 

Hyra av matsalen 
Det är möjligt att endast hyra vår matsal vid exempelvis bröllop eller större fester där man vill ha lokalen 

för sig själv.  

Lokalhyra 12 500 kr, lokalen är då abonnerad från fredag eftermiddag till söndag förmiddag. Det går också 

bra att hyra lokalen endast lördag för halva kostnaden.  

 

Bröllop 
Vid bokning av bröllop tas en startavgift på 5000 kr. I detta ingår ett personligt möte där vi går igenom 

menyn, önskemål och tidsplanerar kvällen samt hyra av lokal vid köp av minst två rätter från vår 

festmeny. Därefter sköts fortsatt kontakt per telefon eller via mail. 

Personal finns på plats tills den sista köpta rätten är serverad och bortstädat. Därefter ansvar ni själva för 

lokalen.  

Lokalen ska återlämnas i det skick den var när ni kom.  

 

Städning 
Det är möjligt att köpa till städning av matsalen, foajén med garderob samt toaletter. För detta tar vi en 

löpande kostnad på 400 kr/h. Detta gör det också möjligt för er att välja att köpa vissa delar av 

städningen, eller att överlåta all städning till oss.  

 

Dukning 
En dukningsavgift på 30 kr/person tas ut i samband med minnesstund, bröllop och fester. I detta ingår 

dukar, servetter enligt ert önskemål av färg, ljus och enklare bordsdekoration. Den som vill kan också välja 

att duka och ordna med detta själv.   

   

Alkohol 
Det är inte tillåtet att servera alkohol i våra lokaler. Vi kan däremot erbjuda goda alkoholfria alternativ till 

er måltid.  


