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

Snacks
Andhjärta med seg beta, nyponros och torkad råka
Pilgrimsmussla
Pilgrimsmussla med nypon, jästa vinbär, korianderfrö och rökt rom
Bröd
Maltbröd med syrat smör
Hälleflundra
Hälleflundra med brysselkålstopp, smörsås smaksatt med fläder, persiljekräm och karljohan
Vildand
Vildand med blodpannkaka, karamelliserad enbärsgrädde, tallskott och rönnbär
Fläderbär
Fläderbärsorbet med hösthallon, omogna fläderbär och nyponros
Till kaffet
Gräddebulle med smak av svarta vinbär

Hav & Land

800kr

Vår meny är anpassad efter våra säsonger och kan komma att ändras inför ert besök.
Menyn kan anpassas efter allergier samt vegetarisk kost.

Dryckespaket
Alkoholfritt dryckespaket
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700kr
400kr

Tre rätters

Pilgrimsmussla
Pilgrimsmussla med nypon, jästa vinbär, korianderfrö och rökt rom
Bröd
Maltbröd med syrat smör
Vildand
Vildand med blodpannkaka, karamelliserad enbärsgrädde, tallskott och rönnbär
Fläderbär
Fläderbärsorbet med hösthallon, omogna fläderbär och nyponros

Tre rätters meny (endast vid abonnering)

800kr

Vår meny är anpassad efter våra säsonger och kan komma att ändras inför ert besök.
Menyn kan anpassas efter allergier samt vegetarisk kost.

Dryckespaket
Alkoholfritt dryckespaket
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350kr
250kr

Lokalkostnader
Abonnera restaurangen
Restaurangdelen går att abonnera kvällstid för ett sällskap mellan 20-60 personer. För att abonnera restaurangen behöver man
komma upp i en minimumnota. Skulle man inte komma upp i dessa belopp så debiteras mellanskillnaden som en lokalhyra.
Måndag-Onsdag
Torsdag-Lördag

Minimum nota 30.000 kr
Minimum nota 40.000 kr

Hyra foajén
Man kan hyra foajén för fördrink, mingel men även för dans.
Lokalhyra

5.000 kr

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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