Gäller från okt 2018

Middag eller mingelkväll
Vill ni boka en middag eller en kväll med bubbel och mingel för ett slutet sällskap? Nedan
finner ni våra middagsalternativ för ett privat sällskap.
Börja gärna kvällen hos oss med en fördrink!
•

Fördrink och tilltugg, 95:-/glas mousserande vin, 135:-/glas för champagne.

Vi erbjuder följande middagsalternativ:
•

Middagsbuffé: en trevlig buffé innehållandes bland annat vegetarisk soppa, kött med
tillbehör, sallader, ostar, charkuterier och massor av delikatesser från vår butik. Kaffe
och sött efter maten ingår. Pris 425:-/pers.

•

Skaldjursbuffé: En riktigt lyxig buffé där vi dukar upp skaldjur, ostar, charkuterier och
andra tillbehör. Kaffe och sött efter maten ingår. Från 595:- (dagspris).

•

Plock/mingelbuffé: en lättare tapasinspirerad buffé med ostar, snittar, pintxos som
passar både för stående eller sittande mingel. Pris 249:-/p.

•

Trerättersmeny: våra kockar sätter samman menyer som bygger på råvaror från vår
butik och köttdisk. 525:-/p. Till maten erbjuder vi ett paket med matchande viner som
höjer matupplevelsen ytterligare. Vinpaket från 225:-/p

•

Säsongens meny – trerättersmeny baserad på råvaror i säsong. 595:Våra kockar gör en meny som bygger på de svenska råvaror som är i säsong.
Vinpaket från 225:-/p. Här kan vinerna komma från Europa likväl som övriga delar av
världen. Sommelierens humör styr!

•

Avsmakningsmeny – Vill ni ha något alldeles extra i matväg? För sällskap upp till 20
personer kan vi då erbjuda en avsmakningsmeny där vi lägger extra kraft på att
skapa en mat- och dryckesupplevelse. Vi anpassar kvällen efter era önskemål.
Kanske låter ni oss välja viner från vår vinkällare, eller låter kockarnas kreativa sida
flöda. Tillsammans skapar vi en oförglömlig kväll! Pris från 850:-/p. Vin tillkommer.

En kul aktivitet som höjer kvällen ytterligare kan vara att prova viner från våra vinomater.
Antingen till maten eller som en separat aktivitet. Vi laddar då kort med valfritt belopp åt ert
sällskap och ni provar viner i er egen takt. Särskilt lämpligt till våra buffér!

Bokningsregler middag
Avbokning som sker senare än 10 dagar innan tillfället debiteras 3500:- inkl. moms.
Vi debiterar för det antal som meddelats oss senast 10 dagar innan tillfället.
För att öppna restaurangen för ett privat sällskap har vi en minimidebitering på 15 000:- inkl. moms
oavsett antal deltagare. Ni kan kombinera med provning eller annan aktivitet för att komma upp i
minimidebiteringen.
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