Välkommen till middag hos oss Stockholm Waterfront
En mötesplats i internationell miljö med vällagade menyer och noga utvalda drycker

Starta er kväll med att möta upp era gäster i restaurangens bar med ett glas bubbel och lite tilltugg.
När alla i sällskapet är samlade följer vi er till bords där ni sedan avnjuter en härlig middag.
Beställ mousserande från 95.-/glas Champagne från 135.-/glas samt snittar och canapéer från 30.-/styck

Welcome to dinner at Stockholm Waterfront

A meeting place in an international setting with well-made menus and carefully selected beverages
Greet your guests in the restaurant bar with some bubbles and snacks.
When everyone has arrived we will escort you to your table where you will enjoy a delicious dinner.
Order sparkling wine from 95 SEK/glass, Champagne from 135 SEK/glass and cut sandwiches and canapés from 30 SEK/piece

Gruppmeny 1

Group Menu 1

Halv hummer 3,7
serveras med aioli och sallad

Half lobster 3,7
served with aioli and salad

Rödvinsbräserad oxkind 1,10
serveras med friterad lök samt potatispuré med
Manchegoost

Ox cheek braised in red wine 1,10
served with potato puree flavored with Manchego
cheese and topped with fried onions

Chokladbrûlée 2,3

Chocolate brûlée 2,3

Kaffe och te

Coffee and tea

515:- (460:- ex moms)

515:- (460:- ex VAT)

Var vänlig och välj en av menyerna till hela sällskapet

Please pick one menu for the entire group

Aller giinfo | Aller gy infor mation
1=Gluten|Gluten 2=Laktos|Lactos 3=Ägg|Egg 4=Nötter|Nuts 5=Soja|Soy 6=Fläsk|Pork
7=Fisk, Skaldjur|Fish, Shellfish 8=Sesam|Sesame 9=Senap|Mustard 10=Selleri|Celery

Gruppmeny 2

Group Menu 2

Foie Gras med Brioche 1,2,3

Duck liver pate with Brioche 1,2,3

Valnötspanerad hälleflundra på en bädd av
säsongens svamp, fänkålsgnocchi och brynt smör 2,4,7

Walnut crusted halibut on a bed of seasonal
mushrooms, fennel gnocchi and browned butter 2,4,7

Citrontart serveras med vit chokladkräm 1,2,3

Lemon Tart served with white chocolate cream 1,2,3

Kaffe och te

Coffee and tea

530:- (473:- ex moms)

530:- (473:- ex VAT)

Var vänlig och välj en av menyerna till hela sällskapet

Please pick one menu for the entire group

Aller giinfo | Aller gy infor mation
1=Gluten|Gluten 2=Laktos|Lactos 3=Ägg|Egg 4=Nötter|Nuts 5=Soja|Soy 6=Fläsk|Pork
7=Fisk, Skaldjur|Fish, Shellfish 8=Sesam|Sesame 9=Senap|Mustard 10=Selleri|Celery

