
Ersta Terrass 
Minnesstunds meny

Dryck
Mousserande vin 
Pris 303:- inkl. moms/flaska

Vitt vin , rött vin 
Pris 294:- inkl. moms/flaska

Starköl 
Pris 56:- inkl. moms/33cl flaska

Sherry 
Pris 56.- inkl. moms/glas

Portvin 
Pris 56:- inkl. moms/glas

En del av Lokus Fest & Konferens 

En lugn och harmonisk miljö på Fjällgatan 45  i Stockholm

Minimum 20 personer. Priserna är inkl. moms
Exakt antal samt eventuella kostavvikelser oss 
tillhanda tre dagar före ankomst

Bokning 08 522 46 800 
info@lokusfestkonferens.se www.lokusfestkonferens.se
Priserna gäller för 2015-2016



Ersta Terrass 
Minnesstunds meny

Minnesstund s meny 
Smörgåstårta ,lättöl eller mineralvatten
Kaffe/te med moccaruta/tårta

Pris 255/285:- inkl. moms.

Smörrebröds  meny
Smörrebröd, välj tre av nedanstående smörrebröd 
Rökt lax med citron- och senapscréme
Rensteksröra med gräslök, gurka och pepparrot
Hakkebiff med syltad rödlök 
Rostbiff med romansallad och remoulad 
Kräftskagen 
Stekt inlagd strömming med rödlök och dillcréme 

Pris 330:-  inkl. moms.

Smakrika  små  kalla  rätter  från  Medelhavet
Heta räkor på en bädd av citrusslungad kronärtskocka och sockerärtor
Bresaola med parmesan, fikonmarmelad, samt ruccola.
Lomo caprese , lufttorkad fläskfilé med buffelmozzarella, semitorkade tomater 
Paj med fetaost, spenat & grillad paprika
Mixad sallad
Husets ostar med tillbehör
Hembakat surdegsbröd med färskost på oliver och örter

Pris 385:- inkl. moms.

En del av Lokus Fest & Konferens 
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Ersta Terrass 
Minnesstunds meny

Klassisk  buffé vår  och  sommar 
Klassiskt Buffé Vår och Sommar
Variation på morötter och sparris i vinegrätte smaksatt med brynt smör
Potatissallad med rödlök, bönor och spenat
Tomat och gurksallad med kryddost
Timjanbakad majskyckling
Ramslöksspäckad lammstek med rostad vitlökscréme
Örtbakad lax med krassedressing
Smör och hembakat bröd 
Husets ostar med tillbehör
Paj på säsongens frukt eller bär, serveras med vaniljsås

Pris 460:-  inkl. moms.

Klassisk  Buffé  Höst  och  Vinter
Potatisgratäng med wästerbottenost
Rostade betor solrosfön
Svamp med picklad rödlök och örter
Rubbad Finsk ryggbiff med grönsaksragu
Sotad lax med dill och kumminmajonnäs
Smör och hembakat bröd
Husets ostar med tillbehör
Äppelpaj med vaniljsås

Pris 460:-  inkl. moms.

En del av Lokus Fest & Konferens 


