
I alla våra menypaket ingår

Lokalhyra för restaurangen

Bröllop med Törringelund
Törringelund Bröllop & Catering drivs med
passion, glädje och kärleken för bröllop
och att laga riktigt god mat.

Kombinationen av vår lummiga skog, vår
sjö med möjlighet till utomhusvigsel och
närheten till Malmö gör Törringelund till en
underbar bröllopsmiljö.

Vi erbjuder både bröllop hos oss på
Törringelund och bröllopscatering i Skåne
med omnejd. 

Denny Björklund
Städ dagen efter

Vigselplats vid vår sjö

Parkering för alla gäster

Provsmakning av menyn

Serveringspersonal

Vinpaket



Törringelunds
menypaket

Menyerna för 2023 består av 4 menyförslag varav en är  vegansk. 

Vi erbjuder också två cateringmenyer anpassade för avhämtning 

hos oss på Törringelund. Det finns även möjlighet att lägga till leverans.

Vid bokning betalas 25% i bokningsavgift. Denna summa återbetalas ej 
men kan flyttas till ett nytt datum om bröllopet skulle behövas bokas om. 

Kuvertpriset är baserat på minst 40 personer. Är ni färre än 40 personer 
tillkommer en lokalhyra. 



Bröllopsmeny
CAVA

fördrink
 
 
 

förrätt
Toast Skagen 

Rom & dill 

 

huvudrätt
Helstekt skånsk ryggbiff 

Fransk potatiskaka 

Smörad rödvinssås, l jummen salladsbädd 

Semitorkade tomater & picklade lökar 

 

dessert
Vaniljpannacotta 

Saltknäck & krusbärskompott 

Kuvertpris 1 130 :-

Mezzo Chardonnay Terre  di  Chiet i

Jacob 's  Creek - Grenache Shiraz

CAVA



Bröllopsmeny
PROSECCO

fördrink
 
 

förrätt
Laxtartar 

Senap & dillcrème 

Färska örter 

 

huvudrätt
Örtbakad kalvrygg 

Mandelpotatispuré 

Rödvinssås 

Inkokt sparris & fänkål 

 

dessert
Vit & mörk chokladmousse 

Variation på hallon 

 

Kuvertpris 1 210 :-

Graff igna - Pinot  Grig io

Rosario  - Cabernet  Sauvignon

PROSECCO



Bröllopsmeny
buffé

fördrink
 
 
 

kanapéer x 3
·Varmrökt tuppbröst - picklad lök - krasse

·Räkor - majonnäs - dill

·Brie - inkokt päron

 

 
 

dessert
Skånsk äppelkaka med vaniljsås

Chokladbrownie med vispad grädde &

limemarinerade jordgubbar

 

Kuvertpris 1 095 :-

Jacob 's  Creek - Grenache Shiraz

CAVA

buffé
Grillad sida av rapsgris, glacsas med fläder & citron

Ljummen sallad på äpple & betor med hemlagad senap
Varmrökta lax med krämig potatissallad & romsås

Grillade primörer
Surdegsbaguetter med vispat brynt smör



Bröllopsmeny
 V

fördrink
 

 
förrätt

Trilogi på morot

 

huvudrätt
Veggofärserad savoykålsdolme

Bakade kronärtskockor

Kålreduktion

 

dessert
Sommarens bär & frukter

Kall jordgubb- och myntasoppa

 

 

Kuvertpris 1 130 :-

Graff igna - Pinot  Grig io

Rosario  - Cabernet  Sauvignon

PROSECCO



Bröllopscatering
3-rätters

 

förrätt
Toast Skagen

Rom & dill

 

huvudrätt
Parmalindad fläskfilé

Fransk potatiskaka

Smörad rödvinssås, l jummen salladsbädd

Semitorkade tomater & picklade lökar

 

dessert
Vaniljpannacotta

Saltknäck & krusbärskompott

Kuvertpris 565 :-



Bröllopscatering
 Buffé

 

kanapéer x 3
·Varmrökt tuppbröst - picklad lök - krasse

·Räkor - majonnäs - dill

·Brie - inkokt päron

buffé
Grillad sida av rapsgris, glacsas med fläder & citron

Ljummen sallad på äpple & betor med hemlagad senap

Varmrökta lax med krämig potatissallad & romsås

Grillade primörer

Surdegsbaguetter med vispat brynt smör

dessert
Skånsk äppelkaka med vaniljsås

Chokladbrownie med vispad grädde &

limemarinerade jordgubbar

Kuvertpris 520 :-


