
 

SKANSENS RESTAURANGERS 
FESTVÅNINGSPAKET 

1195 kr per person (1066.96 ex moms) 
 

I priset ingår vårt dryckespaket: 1 glas husets mousserande, 2 glas husets vin, och kaffe 
The price includes our drink package: 1 glass of the house sparkling wine, 2 glasses of the 

house wine and coffee. 
  

 

Förrätt 

 
Löjrom med brioche, smetana, rödlök och  gräslök  

eller/or  

Carpaccio med parmesan, rostade pinjenötter, kronärtskocka, ruccola   

eller/or  

Laxtartar med yuzumajonnäs, koriander och gurka  

eller/or  

Råbiff av svenskt nötinnanlår, äggkräm, senap, kapris   

eller/or  

Burrata med Vikentomater, basilikaolja, sherryvinäger och krutonger  
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Meny:
Förrätt

Löjrom med brioche, smetana, rödlök och gräslök

Varmrätt
Tournedos med potatis- och Västerbottensterinne,  

säsongens grönsaker och cognacssky
   

Efterrätt
Vispad cheesecake med vit choklad,  

havre- och kardemummacrunch och jordgubbskompott

Ett glas vin (alt. öl/vatten) serveras till förrätt resp. varmrätt
Till efterrätten serveras kaffe 
Glutenfri, laktosfri eller vegan kan erbjudas. Ange detta i meddelandefältet 
i din beställning. 
I anslutning till middagen blir det underhållning, prisutdelning, allsång och 
andra gemensamma aktiviteter.
Avslutning senast kl 24.00

Tid:  lördagen den 25 mars 2023 kl. 14.00 (Obs nytt datum!)
Plats:  Centralt i Stockholm
Pris:  1295 kr för konferens samt 3-rätters festmiddag med dryck

14.00 Samling 
14.30 Konferens med föreläsningar av kända och uppskattade talare
Frukt, isvatten, konferensgodis, kaffe & te serveras under konferensen. 
(Rekommenderas att lunch har intagits före konferensen) 
18.30 Samling inför middag i festvåningen. (Klädsel: kavaj) 
Mingel med mousserande vin i glasen och med utsikt över Stockholm.

Välkommen på 

Konferens med festmiddag!

Välkommen!

Köp din biljett snarast i vår butik https://butik.swebbtv.se/

https://butik.swebbtv.se/

