
 

 

 

 

 

 

 

 

MENYFÖRSLAG 
Bonniers Konsthall 

iüÜ ECDG  

 

För beställning och frågor,  
kontakta John, Johan eller Anders: 

info@lanthandelnscatering.se 

✽ 

08-446 75 93 
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MINGELMENY 1 

Pata Negra Grand Reserva  
lagrad 48 månader med getost och syrad paprika 

Lanthandelns skagenröra  
med löjrom från Gunnar Nilsson i Kalix 

Valfritt vin från baren 
vitt/rött/rosé/mousserande 

 

Exklusiva kanapéer som vi arrangerar på brickor och serverar från buffé.  
All dryck serveras från baren. Alla rätter är mingelvänliga och kan ätas stående med 

endast en gaffel eller en sked. 

Priser 

 Kanapéer, per st  ..................................  65 kr 

 Vin, glas  ...............................................  70 kr 

Alla priser är exklusive moms. 
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MINGELMENY 2 

Pata Negra Grand Reserva  
lagrad 48 månader med getost och syrad paprika 

Lanthandelns skagenröra  
med löjrom från Gunnar Nilsson i Kalix 

Späda vårgrönsaker 
med färskostkräm och örter 

Dagsfärsk buffelmozzarella 
med torkade tomater och oregano 

Liten krämig soppa av vit sparris  
med jungfruolja och confiterad ekologisk kyckling 

Valfritt vin från baren 
vitt/rött/rosé/mousserande 

 

Exklusiva smårätter som vi arrangerar på brickor och serverar från buffé.  
All dryck serveras från baren. Alla rätter är mingelvänliga och kan ätas stående med 

endast en gaffel eller en sked. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  395 kr 

 Vin, glas  ...............................................  70 kr 

Alla priser är exklusive moms. 
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MINGELMENY 3 

Lanthandelns anklevermousse  
med muskatdruvor och friterad salvia 

Kungskrabba  
med mango, soja och violer 

Liten krämig soppa av vit sparris  
med jungfruolja och confiterad ekologisk kyckling 

Saltkokt körsbärspotatis med örtkräm  
och 24 månaders lagrad Bayonneskinka 

Vitello Tonnato  
av svensk gårdskalv med kapris och persilja 

Opastöriserad Brie  
med kryddkokta päron på rostat surdegsbröd 

Valfritt vin från baren 
vitt/rött/rosé/mousserande 

✽ 

Liten chokladbakelse med vildhallon från Ekerö 

Kaffe eller te 

 

Exklusiva smårätter som vi arrangerar på brickor och serverar från buffé.  
All dryck serveras från baren. Alla rätter är mingelvänliga och kan ätas stående med 

endast en gaffel eller en sked. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  495 kr 

 Vin, glas  ...............................................  70 kr 

 Kaffe eller te, per person  ...................  25 kr 

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 1 

Lättrökt fjällröding 
med pepparrot, grovkorning senapsdressing och örter 

Sauvignon Blanc 

✽ 

Krispig kyckling från Knäred  
med rökt sidfläsk, dragon och toppmurklor  

samt puré av ekologisk vit morot och mandelpotatis 

Montepulciano 

✽ 

Karamelliserad citrontarte  
med rårörda ingefärshallon och violer 

Kaffe eller te 

 

En enklare säsongsbaserad meny som passar de flesta tillställningar. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  495 kr 

 Dryckespaket, per person  ...............  200 kr 

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 2 

Lanthandelns fisk- och skaldjurscocktail  
med sparrismajonnäs, örter och krutonger 

Macon Village 

✽ 

Grillad Sirloin steak  
av hängmörat naturbeteskött från Uppland  

med rökt ostkräm, rostad paprika och pommes fondant 

Côtes-du-Rhône 

✽ 

Lanthandelns Semifreddo  
med karamelliserade nötter och svenska glasrabarber 

Muscat 

✽ 

Kaffe eller te 

 

En klassisk säsongsbaserad meny som passar de flesta tillställningar. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  595 kr 

 Dryckespaket, per person  ...............  350 kr 

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 3 

Lanthandelns sparrissallad 
med tunt skivad Pata Negra, pocherat ekologiskt ägg och sommartryffel 

Riesling 

✽ 

Halstrad vildfångad hälleflundra från Lofoten 
med grillad färsklök, kräm på rostad ekologisk selleri  

och portvinsreduktion 

Côtes-du-Rhône Rosé 

✽ 

Tarte Tatin av mango 
med nyslungad ingefärsglass och honung 

Tokaji 

✽ 

Kaffe eller te 

 

En exklusiv säsongsbaserad meny som passar de flesta tillställningar. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  640 kr 

 Dryckespaket, per person  ...............  395 kr 

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 4 

Tunt skivade och råmarinerade pilgrimsmusslor  
med vinaigrette av gröna äpplen och ekologisk citron,  

kaprisdressing och örtsallad 

Champagne 

✽ 

Kryddstekt kalvrygg från Svartådalen  
med halstrad anklever, inkokta primörgrönsaker,  

fänkålsky och rostad schalottenlök 

Amarone 

✽ 

Lanthandelns mörka chokladfondant  
med spritiga körsbär och nyslungad glass med Tahitivanilj 

Portvin 

✽ 

Lanthandelns mörka chokladtryffel 

Kaffe eller te 

 

En exklusiv säsongsbaserad meny som passar de flesta tillställningar. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  655 kr 

 Dryckespaket, per person  ...............  450 kr 

Alla priser är exklusive moms. 

 
  



 

iüÜ ECDG  

 

Lanthandelns Catering ∙ Torsgatan 19 ∙ 113 21 Stockholm ∙  info@lanthandelnscatering.se ∙  www. lanthandelnscatering.se 

KONFERENS HELDAG 

Frukostfika 

Lanthandelns frukostsmörgås  
med lagrad ost och varmrökt skinka från Väddö på danskt rågbröd 

Kaffe eller te 

✽ 

Lunch i caféet 

Tre rätter finns att välja mellan (soppa, sallad eller vegetarisk curry) 

Liten kaka 

Kaffe eller te 

✽ 

Eftermiddagsfika 

Lanthandelns nybakta kardemummabullar 

Kaffe eller te 

✽ 

Fruktfat samt mineralvatten och choklad  
finns att tillgå för er under hela dagen. 

 

Priser 

 Konferenspaket, per person  ............  450 kr 

Alla priser är exklusive moms. 
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KONFERENS FÖRMIDDAG 

Frukostfika 

Lanthandelns frukostsmörgås  
med lagrad ost och varmrökt skinka från Väddö på danskt rågbröd 

Kaffe eller te 

✽ 

Lunch i caféet 

Tre rätter finns att välja mellan (soppa, sallad eller vegetarisk curry) 

Liten kaka 

Kaffe eller te 

✽ 

Fruktfat samt mineralvatten och choklad  
finns att tillgå för er under hela dagen. 

 

Priser 

 Konferenspaket, per person  ............  275 kr 

Alla priser är exklusive moms. 
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KONFERENS EFTERMIDDAG 

Lunch i caféet 

Tre rätter finns att välja mellan (soppa, sallad eller vegetarisk curry) 

Liten kaka 

Kaffe eller te 

✽ 

Eftermiddagsfika 

Lanthandelns nybakta kardemummabullar 

Kaffe eller te 

✽ 

Fruktfat samt mineralvatten och choklad  
finns att tillgå för er under hela dagen. 

 

Priser 

 Konferenspaket, per person  ............  275 kr 

Alla priser är exklusive moms. 
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FRUKOSTPAKET 

Lanthandelns bryggkaffe 

✽ 

Lanthandelns frukostsmörgås  
med lagrad ost och varmrökt skinka från Väddö på danskt rågbröd 

✽ 

Ekologisk yoghurt 

✽ 

Färskpressad äppeljuice 

 

Ett rejält frukostpaket som hämtas i caféet.  
Minsta beställning 8 personer. 

Priser 

 Frukostpaket, per person  ..................  95 kr 

Alla priser är exklusive moms. 

 

 

 


