/ BRÖD OCH SKÅDESPEL /
FÖRBOKA MAT OCH DRYCK I
SAMBAND MED ERT TEATERBESÖK

/ MENYER /

Samlas i Teaterbaren innan föreställningen börjar, mingla,
skratta, drick ett glas eller ät något gott.Våra Teatermiddagar
är ett väldigt trevligt sätt att förlänga teaterkvällen. Förrätt
och varmrätt äter ni innan föreställningen och desserten är
ett uppskattat inslag i pausen. Förbokar ni Teatermiddag har
ni reserverade platser i vår matsal både innan föreställning
och i pausen. Vill ni äta något mindre så har vi en
förbeställningsmeny med olika alternativ som går att boka
både innan föreställningen och i pausen.

/ FÖRBESTÄLLNING /

/ TEATERMENY 3-RÄTTER – 395:- /

Slipp köer och trängsel,
förboka mat och dryck
innan föreställningen
eller i pausen. Då väntar
reserverade platser när ni
kommer, mat och dryck
väljer ni från vår meny:

FÖRÄTT
Smörbakad vit sparris med löjrom, dillcrème, picklad lök,
krutonger, körvel och shisokrasse

• Ett glas vin och snacks
110:• Ett glas Chablis och
räksmörgås 195:Vi kan skräddarsy er
beställning, kontakta oss för
fler alternativ.

Oxtartar med enokisvamp, tryffelcrème, kapris, rödlök,
rostad lök, machesallad och krasse
VARMRÄTT
Tre variationer på rotselleri – rostad, picklad och puré, med
ostronskivling, bakad lök, körvel och dill
Grillad biff med grillad spetskål, friterad spetskål, rotselleripuré,
rödvinssås, ostronskivling och vattenkrasse
Ugnsbakad rödingfilé med shiitakesvamp, brynt smör,
sojadressing, pak choi, sugarsnaps och färskpotatis
DESSERT
Chokladsandwich med vallmoparfait, rabarberkompott,
kardemummacrunch och mandelflarn
Rabarberbavaroise, basilikakaka, jordgubbscoulis, citronmaräng
och rostad mandel

/ KONTAKT /

/ KONTAKTA OSS /
Teaterbaren
/ Glada Ankan AB
Sergels Torg
Box 16045
103 21 Stockholm
08-14 56 06
bestallning@gladaankan.se
teaterbarenstockholm.se
@teaterbarenstockholm
@teaterbaren_sthlm
Ni hittar oss på våning 2 i
Kulturhuset / Stadsteatern

/ TEATERBAREN /
Med en underbar panoramautsikt över Sergels torg och stadens
snabba puls samlas människor hos oss för spännande möten och
modern mat i kulturens mecka. För att passa varje tillfälle är
Teaterbaren uppdelad i tre olika delar, från caféet med godsaker
bakade i vårt eget bageri till en modern bistro, vidare till inre
matsalen där baren finns och Teatermiddagen serveras. Luta dig
tillbaka och blicka ut över folkmyllret medan du njuter av vår mat
och dryck. Du kommer ha svårt att slita dig härifrån.

