
 

 

 

 

 

 

 

 

MENYFÖRSLAG 
Bonniers Konsthall 
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För beställning och frågor,  
kontakta John, Johan eller Anders: 

info@lanthandelnscatering.se 

✽ 

08-446 75 93 
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MINGELMENY 1 

Svensk skogssvamp 
Krustad, krispig svartkål och gräslök 

Lanthandelns skagenröra  
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  ..................................  55 kr 

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

Alla priser är exklusive moms. 
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MINGELMENY 2 

Svensk skogssvamp 
Krustad, krispig svartkål och gräslök 

Lanthandelns skagenröra  
Löjrom från Gunnar Nilsson i Kalix 

Bacon från Karlsfälts Gård 
Blaxta lönnsirap och bakat höstäpple 

Soppa på mandelpotatis och purjolök  
Citron och laxrom 

Gårdsost från Almnäs Bruk 
Tomatmarmelad 

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 

Svensk skogssvamp 
Krustad, krispig svartkål och gräslök 

Lanthandelns skagenröra  
Löjrom från Gunnar Nilsson i Kalix 

Bacon från Karlsfälts Gård 
Blaxta lönnsirap och bakat höstäpple 

Soppa på mandelpotatis och purjolök  
Citron och laxrom 

Hängmörad oxrygg från Svartådalen 
Syltad kantarell, prästost och krasse 

Gårdsost från Almnäs Bruk 
Tomatmarmelad 

Valfritt vin från baren 
vitt/rött/rosé/mousserande 

✽ 

Hallon 
Mjuk pepparkaka och syrad grädde 

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 
MODERN ENKELHET 

Pressbakad anka 

Majrova, miso, ättiksgurka, krispigt vildris 
och majonnäs med svensk champinjonsoja 

Sauvignon Blanc 

✽ 

Ugnsbakad skrei från Lofoten 

Tomat, purjolök och bacon från Karlsfälts Gård 

Merlot 

✽ 

Varm bakad choklad 

Kola, kokos och banan 

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 
RUSTIK ELEGANS 

Tartar av äppelrökt röding 

Ostron, gurka, yoghurt, bränt äpple och krasse 

Viré-Clessé 

✽ 

Höstlamm från Karlsfälts Gård 

Frasig bog, rödbeta, syrad lök, 
lammsky med mörkt öl och grovkornig senap 

Côtes-du-Rhône 

✽ 

Karamelliserat höstäpple 

Kavring, bränd grädde och vaniljglass 

Tokaji 

✽ 

Kaffe eller te 

 

En säsongsbaserad meny som passar de flesta tillställningar. 

Priser 

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

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

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 3 
GRÖNSAKER 

Saltbakad rotselleri 

Hasselnöt, buljong på stekt lök och Matcha-te 

Chardonnay 

✽ 

Höstkål 

Champinjon, sirap och ättika 

Amarone 

✽ 

Långlagrad Comté 

Spansk mandel och körsbär 

Mauzak 

✽ 

Kaffe eller te 

 

En smakrik vegetarisk meny baserad på säsongens bästa grönsaker. 

Priser 

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

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

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 4 
SVENSK SKOG 

Skogsduva 

Anklevertoast, hasselnöt, gotlandstryffel och rotselleri 

Sherry 

✽ 

Sörmländsk dovhjort 

Morot, svartkål, muskatdruva, enbär och dill 

Amarone 

✽ 

Lingon 

Mjuk pepparkaka och syrad grädde 

Muscat 

✽ 

Kaffe eller te 

 

En meny med råvaror från svenska skogar. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  625 kr 

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

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 5 
PREMIUM 

Dykfångad pilgrimsmussla 

Kräm på bakad äggula från Sanda Hönseri, 
blomkål, gotlandstryffel och brynt smör 

Champagne 

✽ 

Hängmörad oxrygg från Svartådalen 

Bondbönor, rökt oxmärg, alger, kantareller och silverlök 

Saint-Emilion Grand Cru 

✽ 

Hallon 

Kardemumma, surdeg, yoghurtglass och karamelliserad vit choklad 

Muscadelle 

✽ 

Lanthandelns mörka chokladtryffel 

Kaffe eller te 

 

En exklusiv säsongsbaserad meny med klassiska smaker. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  665 kr 

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

Alla priser är exklusive moms. 
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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 kallskuret) 

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 kallskuret) 

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 kallskuret) 

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 

✽ 

Ekologisk äppeljuice 

 

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

Priser 

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

Alla priser är exklusive moms. 

 

 

 


