
Välkommen till vår mysiga chambre separée med sitt stora runda bord och sin härliga utsikt mot 
djurgårdskanalen. Här dukar vi fram vår skaldjurs-plateau alternativt en 5-rättersmeny. För er bästa 

upplevelse serverar vi en enhetlig meny till samtliga i sällskapet, vegetariskt undantaget. Maximalt antal 
är 14 personer, förutom vid skaldjurskalas då högsta antal gäster är 12 personer pga utrymmesskäl. 

Minidebitering är 8 personer. Lokalhyra tillkommer med 2000:-

meny ett
645:-/PERSON

LÖJROM
med pannstekt hembakad brioche, syltad svamp, 

prästostkräm, finhackad lök och citron 

KRÄMIG JORDÄRTSKOCKSSOPPA
med konfiterad nibblegris, äpple, picklad kålrot,

och krispig jordärtskocka 

DILL OCH CITRONBAKAD FJÄLLRÖDING
med mjölkkokt svartrot, vitvinsvelouté med blåmusslor,

konfiterad fänkål, babyplommontomat och 
potatis och -blomkålspuré 

UTVALDA OSTAR
med kvittenmarmelad och kex 

KRÄM PÅ VALRHONACHOKLAD
med färska hallon, lakrits och hallonsås, havssalt, 

lättvispad grädde och hallonlikör

meny två
695:-/PERSON

TARTAR PÅ GRAVAD REGNBÅGE
med löjrom, picklad steklök, pepparrotskräm,

kavringskrisp, vattenkrasse och gurka 

SOTAD RYGGBIFF AV GRÄSKÖTT
med syltad svamp, tryffelmajonnäs, blomkål,

rotkrisp och vällagrad prästost 

HELBAKAD KÅLROT
med variation på pumpa, syltad svamp,

brynt kålrotssmör och friterade örter 

HELGRILLAD KALVENTRECÔTE
med mustig rödvinssås, mandelpotatispuré, 

varmrökt bacon, picklad steklök 
och krispig ostronskivling

VANILJPANACOTTA
med kvittenmarmelad, syltad ingefära

och nybakad havrecrumble
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meny tre - det vegetariska valet
595:-/PERSON

TÅNGKAVIAR
med pannstekt hembakad brioche, syltad svamp,

prästostkräm, finhackad lök och citron 

KRÄMIG JORDÄRTSKOCKSSOPPA
med äpple, picklad kålrot, gurka,

och krispig jordärtskocka 

HELBAKAD KÅLROT
med variation på pumpa, syltad svamp,

brynt kålrotssmör och friterade örter 

STENUGNSBAKAD GETOST
med variation på vinterbetor, hasselnötter,

rosmarinsirap och gröna blad

DESSERT
Samma dessert som resten av sällskapet.

Alt. så väljer ni själva om samtliga i sällskapet 
äter den vegetariska menyn

A V B O K N I N G S R E G L E R
ALLA PRISER ÄR INKL. MOMS. AVBOKNING AV EVENEMANG MÅSTE SKE MINST  
SJU  ARBETSDAGAR FÖRE UTFÖRANDETS DATUM FÖR ATT UNDGÅ DEBITERING.  
SKER AVBOKNING EFTER DETTA DEBITERAS 50 PROCENT AV TOTALA SUMMAN.  
VID AVBOKNING ELLER BORTFALL 48 TIMMAR INNAN MIDDAGEN DEBITERAS 
100 PROCENT AV DE BESTÄLLDA MENYERNA. BETALNINGSVILLKOR 10 DAGAR.

skaldjursbjudning
845:-/PERSON

SKAGENCANAPÉ &
GRATINERAD HAVSKRÄFTA

på hembakad brioche med en klick löjrom

LITEN JORDÄRTSKOCKSSOPPA
med gravad tartar på regnbåge, 

halstrad pilgrimsmussla, kavringskrisp,
och kallpressad rapsolja

PLATEAU
½ hummer, 3 st ostron, ½ krabba, räkor, lättrökta räkor, 

vinkokta blåmusslor, friterad soft shell crab. Serveras 
med aioli,hovmästarsås, lökvinägrett, vitlöksbaguetter, 
citron, lime, tabasco, knäckebröd och lagrad prästost

UTVALDA OSTAR
med kvittenmarmelad och kex

CRÈME CATALANA
Smaksatt med apelsin och kanel


