
Ersta Terrass 
Festmeny höst & vinter

Förrätter  
                  
Hummersoppa med wästerbottenfylld lökmuffin.
Pris 144:- exkl. moms.  
Pris161:- ink. moms.

Sotad rimmad regnbåge med kryddostcreme, picklad gurka, forellrom, smörrostade 
kavringskrutonger samt örtsallad.
Pris 128:- exkl. moms.  
Pris142:- ink. moms.  
    
Créme Ninon, soppa på gröna ärtor, konfiterad äggula samt löjrom. 
Pris 130:- exkl. moms.  
Pris146:- ink. moms.
  
Skaldjurssallad med rökta räkor, hummer, kungskrabba, kräftor och fänkålscitronette. 
Serveras med blomkålskaka, 
pepparrotscréme, senapsört. 
Pris 144:- exkl. moms.  
Pris161:- ink. moms.

Konjaksbakad anklever med fikonsallad, sherrysirap samt brioche. 
Pris 144:- exkl. moms.  
Pris163:- ink. moms.
   
Alegravad hjort med smak av granolja, enbär och backtimjan. Serveras med picklad 
svamp, rostad schalottenlökscréme samt krasse. 
Pris 148:- exkl. moms.  
Pris166:- ink. moms.

  

    

En del av Lokus Fest & Konferens 



Ersta Terrass 
Festmeny höst & vinter

Varmrätter
Rimmad torskrygg med vinkokt spettskål, hummer citronsky, tryffelpotatispuré 
samt friterad palsternacka. 
Pris 252:- exkl. moms.  
Pris 282:- ink. moms. 
  
Ugnsbakad vildand med rostad jordärskockspuré, havtornssås 
samt panchettarostad grönkål. 
Pris 238:- exkl. moms.  
Pris 267:- ink. moms. 
   
Svamppanerad lammytterfilé med kålrotscréme, konfiterad 
smålök, rostad vitlökssky samt potatiskaka. 
Pris 238:- exkl. moms.  
Pris 267:- ink. moms. 
    
Hjortytterfilé med tranbär/laphroaiggelé, terrine på Karl-Johan och palsternacka 
serveras med viltsky. 
Pris 254:- exkl. moms.  
Pris 284:- ink. moms. 
   
Tournedos ”Provençale” på vårt vis, 200gr oxfilé, gröna bönor, sidfläsk från 
Jokkmokk, semitorkade tomater, råstekt potatis, vitlökssmör samt rödvinssås. 
Pris 288:- exkl. moms.  
Pris 322:- ink. moms. 
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Ersta Terrass 
Festmeny höst & vinter

Desserter
Hemrullad chokladtryffel  i kökets smak. 
Pris 31:- exkl. moms.  
Pris 35:- ink. moms. 

Osttallrik med tre sörmländska ostar och tillbehör. 
Pris 120:- exkl. moms.  
Pris 134:- ink. moms. 

Chokladrulltårta med mockafyllning serveras med pecannötsglass och inkokta 
plommon.
Pris 114:- exkl. moms.  
Pris 128:- ink. moms. 
   
Körsbärsclafouti med rostad vit choklad, punschgrädde.    
Pris 114:- exkl. moms.  
Pris 128:- ink. moms.

Chokladfondant med chilikola, hjortronsorbet samt kanderade pistaschnötter. 
Pris 114:- exkl. moms.  
Pris 128:- ink. moms.

Crème caramel, så klassikt det kan bli.
Pris 114:- exkl. moms.  
Pris 128:- ink. moms.
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