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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 

Tartar av renfilé och souvas 
Creme av Västerbottenost och ängssyra 

Lanthandelns skagenröra  
Löjrom från Gunnar Nilsson i Kalix 

Valfritt vin från baren 
vitt/rött/rosé/mousserande 

 

Exklusiva kanapéer som vi arrangerar på brickor och serveras 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 

Tartar av renfilé och souvas 
Creme av Västerbottenost och ängssyra 

Lanthandelns skagenröra  
Löjrom från Gunnar Nilsson i Kalix 

Späda grönsaker 
Krondill, citron och lagrad Prästost 

Soppa av mandelpotatis och ramslök  
Citron och laxrom 

Dagsfärsk buffelmozzarella 
Med torkade tomater och oregano 

Valfritt vin från baren 
vitt/rött/rosé/mousserande 

 

Exklusiva smårätter som vi arrangerar på brickor och serveras 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 

Tartar av renfilé och souvas 
Creme av Västerbottenost och ängssyra 

Lanthandelns skagenröra  
Löjrom från Gunnar Nilsson i Kalix 

Späda grönsaker 
Krondill, citron och lagrad Prästost 

Soppa av mandelpotatis och ramslök  
Citron och laxrom 

Lammstek från Karlsfälts Gård 
Rostad vitlök och mejram 

Gårdsost från Almnäs Bruk 
Tomatmarmelad 

Valfritt vin från baren 
vitt/rött/rosé/mousserande 

✽ 

Liten chokladbakelse 
Vildhallon från Ekerö 

Kaffe eller te 
 

Exklusiva smårätter som vi arrangerar på brickor och serveras 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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MINGELMENY 4 

Lanthandelns lökbröd 
Nybakt foccacia toppad med karamelliserad lök och tre olika garnityrer: 

Rostade ekologiska grönsaker och oliver 

Kallrökt lax, färskost och örter 

Lammstek från Österlen med kikärtspuré 

Valfritt vin från baren 
vitt/rött/rosé/mousserande 

 

Våra allra enklaste kanapéer.  
Dessa är mer rustika och lite matigare än våra övriga varianter.  

Lökbröden arrangeras på brickor och serveras från buffé.  
All dryck serveras från baren. Maten är mingelvänlig och kan ätas stående med 

handen eller endast en gaffel. 

Priser 

 Kanapéer, per st  ..................................  35 kr 

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

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 1 
NORRLÄNDSKA SMAKER 

Tartar av renfilé och souvas 

Kalix löjrom, lingon och creme av Västerbottenost 

Öl och snaps 

✽ 

Bakad fjällröding 

Vinteräpple, fänkål, ängssyra och smör 

Sauvignon Blanc 

✽ 

Parfait av vit choklad 

Rostad fänkål och svenska hallon 

Kaffe eller te 

 

En enklare säsongsbaserad meny med råvaror från norra Sverige. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  550 kr 

 Dryckespaket, per person  ...............  260 kr 

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 2 
RUSTIK ELEGANS 

Bakat ekologiskt ägg 

Från Sanda Hönseri med laxflakes, syrad silverlök och torkad svartkål 

Chardonnay 

✽ 

Krispig svensk anka 

Rättika, champinjoner och svart vitlök 

Cuvée des Galets, Côtes-du-Rhône 

✽ 

Champagnekokta päron 

Nougat, maräng och kanderad mjölk 

Muscat 

✽ 

Kaffe eller te 

 

En säsongsbaserad meny som passar de flesta tillställningar. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  650 kr 

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

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 3 
PREMIUM 

Havskräfta från Mollösund 

Lardo di Colonnata, mandelsky och creme av vita bönor 

Viré-Clessé 

✽ 

Lamm från Karlsfälts Gård 

Variation med rostad vitkål, mörkt öl och mejram 

Sancerre Pinot Noir 

✽ 

Varm chokladmousse 

Spritkokta körsbär och vaniljglass 

Banyuls 

✽ 

Kaffe eller te 

 

En exklusiv meny baserad på säsongens bästa råvaror. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  685 kr 

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

Alla priser är exklusive moms. 
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MIDDAGSMENY 4 
GRÖNSAKER 

Bakat ekologiskt ägg 

Från Sanda Hönseri med syrad silverlök och torkad svartkål 

Chardonnay 

✽ 

Kronärtskocka 

Getost från Oviken, tomat och aubergine 

Amarone 

✽ 

Parfait av vit choklad 

Rostad fänkål och svenska hallon 

Muscat 

✽ 

Kaffe eller te 

 

En smakrik vegetarisk meny baserad på säsongens bästa grönsaker. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  550 kr 

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

Alla priser är exklusive moms. 
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SPARRISMENY 
FR.O.M. 2015-04-15 

Dykfångad pilgrimsmussla 

Från Hitra med vit och grön sparris, Bottarga och rostad lökcreme 

Riesling 

✽ 

Frasig kalvbog 

Råstekt vit sparris, mandelpotatis- och prästostcroquette,  
sabayonne av ekologiskt ägg  

Pinot Noir 

✽ 

Tarte av ekologisk banan 

Muscovadosocker, brynt smör och mandelskum 

Tokaji 

✽ 

Kaffe eller te 

 

En exklusiv meny med vårens första primör. 

Priser 

 Meny mat, per person  .....................  695 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 husmanskost) 

Liten kaka 

Mineralvatten eller lättöl 
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 husmanskost) 

Liten kaka 

Mineralvatten eller lättöl 
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 husmanskost) 

Liten kaka 

Mineralvatten eller lättöl 
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. 
  



 

ECDH i|ÇàxÜ Év{ à|w|z äüÜ  

 

Millesgården Lanthandel ∙ Bonniers Konsthall ∙ Konstakademien ∙ Bonnierhuset POP-UP 
info@lanthandelnscatering.se ∙  www.lanthandelnscatering.se 

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. 

 

 

 


