Välkomna till Restaurang På Skissernas
Här väntas ett ambitiöst men samtidigt jordnära skandinaviskt kök. Med en stor respekt för
råvaran, våra bönder och odlare lagar vi ärlig mat från grunden. Vi tar för givet att laga
mat efter våra fyra årstider och vad naturen erbjuder för stunden. Med dessa ambitioner
lägger vi ett stort fokus på hantverket, vår natur och våra gäster.
Mattias Jönsson Caesar & Johan Persson
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Hav & Land

Innan & Efter

Snacks
Tunnbröd med löjrom, havgus och granskott

Champagne
Alkoholfria bubblor

Makrill
Makrill med omogna jordgubbar, spritärta och
juice på grillad grön sparris

Kaffe/te
Avec

Bröd
Fermenterat potatisbröd med syrat smör

Lokalkostnader

Torsk
Torskrygg med spenatknyte, vitsparris och sås
på nässlor och kycklingvingar

Restaurang och foajé

Lamm
Sadel och korv med primörbeta, inlagda
vinbärsblad, nyponros och eldat smör

Hyra foajé för dans/mingel/middag

Restaurangen

Rabarber
Rabarbersorbet med havre, dragonolja och
skum på gräddfil
Till kaffet
Mandelkex med rostad hasselnötskräm

Hav & Land

700kr

Menyn kan anpassas efter allergier och göras vegetarisk.

Vår meny är anpassad efter våra säsonger och kan
komma att ändras inför ert besök.

Dryckespaket
Alkoholfritt dryckespaket

700kr
400kr
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150kr
59kr
35kr
från 22kr/cl

Minimum nota 40.000kr
5000kr

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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