THE VIKING MUSEUM - I SAMARBETE MED GLÖD

VÄLKOMMEN
ATT BOKA DIN FEST HOS OSS!
På Restaurang Glöd får ni både genuin nordisk mat och en fantastisk
utsikt över Wasahamnen.
Vi erbjuder middagsbokning för 40 – 200 personer, mellan klockan
18.00 och 23.00. Vill ni stanna längre går det såklart att ordna.
Utifrån bifogade menyer sätter ni ihop ert eget menypaket. För
att kunna erbjuda den bästa upplevelsen ber vi er att välja samma
förrätt och dessert för samtliga i sällskapet.
Till huvudrätt kan hela sällskapet välja mellan en fiskrätt, en kötträtt och en vegetarisk rätt.

VI SER FRAM EMOT ATT GE ER
EN HÄRLIG UPPLEVELSE!
För bokning och frågor hör av dig till matsal@glodmat.se.
Avbokning eller ändringar måste göras skriftligt till matsal@glodmat.se
senast 5 arbetsdagar före bokat besök. Därefter debiteras 100%
av offererat belopp.
Alla priser är inklusive moms.
Vi jobbar med lokala råvaror i säsong, därför kan menyn variera något.

www.thevikingmuseum.com
info@vikingaliv.se

08-400 229 90
Djurgårdsvägen 48

THE VIKING MUSEUM - I SAMARBETE MED GLÖD

MENYPAKET - KVÄLL
FÖRRÄTTER

TUNNSKIVAD LOFOTENLAX
forellrom, picklade senapsfrön, kavringskrutonger & krassemajonnäs
175 kr
SKALDJURSSOPPA
parmesangratinerad & surdegskrutonger
155 kr
SVAMPTOAST PÅ SURDEG
timjankräm smaksatt med Dijon & Cognac
135 kr

DESSERTER
Karamelläpplen, vaniljglass & crunch
125 kr
Eton mess med hjortron, kola & hasselnöt
125 kr
Chokladgateau, havtorn & mjölkchokladskum
125 kr

För att boka kontakta Jenny Badlisi;
matsal@glodmat.se eller 070-776 25 50
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Djurgårdsvägen 48
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MENYPAKET - KVÄLL
VARMRÄTTER
UGNSROSTADE BETOR
gemsallad, matvete, chevrekräm & valnötter
185 kr
RÖDTUNGA MEUNIERE
friterad kapris, brynt smör, citron & dillpotatis
295 kr

VIKINGAPANNA
confiterat fläsklägg, svartrökt sidfläsk, kål, betor & riven pepparrot
275 kr
RÖDING
vitvinsveloute, forellrom, rökt fläsksida, friterad jordärtskocka & potatispuré
295 kr
HJORT
mandelpotatispure, friterad jordärtskocka, pepparsås smaksatt med
cognac & örter, vinbär
295 kr

Bubbelvatten, brödkorg och kaffe/te ingår
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MIDDAGSPAKET

FÖRRÄTT
TARTAR x 2
med röding & ren
VARMRÄTT
TUNNSKIVAD LOFOTENLAX,
forellrom, picklade senapsfrön, kavringskrutonger & krassemajonnäs
eller
HJORT
mandelpotatispure, friterad jordärtskocka, pepparsås smaksatt med
cognac & örter, vinbär
EFTERRÄTT
CHOKLADGATEAU
med havtorn & mjölkchokladskum
DRYCK
1 glas mousserande. För övrig dryck; se separat dryckespaket
Bubbelvatten, brödkorg och kaffe/te ingår
PRIS 595kr

För att boka kontakta Jenny Badlisi;
matsal@glodmat.se eller 070-776 25 50
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TILLVAL DRYCK

DRYCKESPAKET 1
- 1 glas mousserande
- 2 glas vin, öl, cider eller mjöd
240 KR
DRYCKESPAKET 2
- 2 glas husets vin, öl, cider eller mjöd
180 KR
DRYCKESPAKET 3
- 1 litet glas mjöd
- 2 glas husets vin, öl, cider eller mjöd
200 KR
DRYCKESPAKET 4
- 1 glas Laurent Perrier La Cuvée
- 2 glas vin Château Vignelaure, öl eller mjöd
395 KR

Alla priser är inkl. moms.
Bokningar för över 150 personer, begär separat offert.
För att boka kontakta Jenny Badlisi;
matsal@glodmat.se eller 070-776 25 50
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