Stora sällskap

Den Lilla

Hav & Land

Jordärtskocka
Variation på jordärtskocka med tryffel, maltjord
och krondill

Kanapeé

Lax
Sotad lax med buntmorot, rökt färskost, inlagd
kålrabbi och smörad skaldjursbuljong

Gös
Rå gös från Mälaren med brytbönor, grön chili,
pistage och tomatbuljong

Eller

Tupp
Tupp från Alestad med majskrokett, kantareller,
Västeråsgurka och eldad emulsion

Tupp
Tupp från Alestad med majskrokett, kantareller,
Västeråsgurka och eldad emulsion

Lax
Sotad lax med buntmorot, rökt färskost, inlagd
kålrabbi och smörad skaldjursbuljong

Munk
Nyfriterad munk med gräddfilssorbet,
kanderade valnötter och dulce de leche

Blåbär
Fermenterade skogsblåbär med blåbär och
yoghurt sorbet, krispig ingefära och dragon

Meny
Vegetarisk meny
Menyn gäller för samtliga vid bordet.

455kr
425kr

Meny
Vegetarisk meny
Menyn gäller för samtliga vid bordet.

500kr
450kr

Dryckespaket
Alkoholfritt dryckespaket

345kr
165kr

Dryckespaket
Alkoholfritt dryckespaket

500kr
200kr

Allergier? Fråga oss om matens innehåll.
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Bokning & avbokningsregler
Om det innebär en förlust för På Skissernas I Lund AB (559088-9159)
så kan vi komma att tillämpa följande regler.

Det går bra att helt kostnadsfritt avboka er bokning fram tills 3 veckor innan besöket.
Vid avbokning senare så gäller följande.
8-20 dagar innan så debiteras 50% av bokningens värde.
3-7 dagar innan så debiteras 75% av bokningens värde.
0-2 dagar innan så debiteras 100% av bokningens värde.
Vid förändrat antal så måste restaurangen i förväg meddelas och görs kostnadsfritt om det sker mer än 2
veckor innan evenemanget.
Mindre ändringar (10% av det ursprungliga antalet) görs kostnadsfritt fram tills 1 dag innan evenemanget.
Därefter debiteras hela antalet
Medelstora ändringar (11-25% av det ursprungliga antalet) görs kostnadsfritt fram tills 7 dagar innan
evenemanget och därefter debiteras hela antalet förutom de som berörs av 10%:s ändringen ovan.
Större ändringar (mer än 26% av det ursprungliga antalet) debiteras efter samma avbokningstariffer som
ovan nämnda avbokningar.
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