
Sommarmiddag  
i Orangeriet

sommar 2020

Välkomna till vårt härliga orangeri,
 precis nere vid vattnet på Bockholmen! 

Här kan vi erbjuda dig ett unikt Chambré Separeé 
för upp till 30 personer, med möjlighet att även hyra 
vårt trädäck i anslutning till orangeriet, enbart för ert 

sällskap.

Vi vill att du ska känna dig som hemma, vi serverar 
all mat på stora fat som ni delar kring bordet.
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695 kr/pers Vi serverar er en måltid med rätter komponerade
 utifrån de bästa råvarorna för säsongen. 
En meny i ständig förändring.

Kvällen inleds med ett glas bubbel.

Därefter fortsätter vi med kockens val av förrätter 
som dukas upp innan huvudrätten gör sin entré. 
Huvudrätten blir ett val av fisk, kött eller vegeta-
riskt, varför inte lite av varje, valet är ert.

Avslutningsvis serverar vi kvällens dessert.
Vill ni komplettera denna meny med snacks till 
fördrinken går det givetvis bra.

De rätter som du kan komplettera med hittar du 
på sista sida.

Köksmästarens val
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615 kr/pers 

Förrätter  
(Välj 2 alternativ, dukas upp på fat vid bordet) 

Burrata  
med örtmarinerade Vikentomater, syrad rödlök, basili-
kakräm och grillat surdegsbröd

Grön sparris  
med knaperstekt pancetta och parmesan 

Sotad lax  
med gräslöksemulsion och syltad fänkål 

Exotisk ceviche  
med tonfisk och gravad citron
 
Klassisk råbiff på svenskt innanlår  
med picklade gulbetor, friterad kapris, senapsfrön 
och dijonkräm

Rökt ankbröst  
med rabarber- & ingefärschutney, västerbottenkräm 
samt rostade valnötter

Gästens val
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Varmrätter  
(Välj 2 alternativ, tillbehör ingår alltid) 

Fyllda paprikor och grillad portabello

Grillad Havskatt

Röding med grillad citron

Chili- och vitlöksrökta blåmusslor

Grillad marinerad flankstek

Tillbehör 

Krämig potatissallad

Örtglaserad grillad blomkål

Sallad på melon och fetaost

Marinerade knippemorötter

Citronaioli

Örtsmör



55 kr/st

115 kr/pers

65 kr/st

45 kr/st 

95 kr/pers

115 kr/pers

95 kr/pers

Snacks

Ostron  
med klassiska tillbehör

Bockholmens chips  
med löjrom
 
Skagensnitt
 
Oliver

Desserter

Rabarberpaj  
med vaniljsås 

Jordgubbsrulltårta  
med vispad grädde och färska bär 
 
Crème Brûlée   
med bärkompott

Dryck

Du kan beställa valfri dryck från vår dryckesmeny 
alternativt något av våra vinpaket. *
 
Vinpaket 1:
Bra viner 415 kr/pers
 

Vinpaket 2:
Bättre viner 525 kr/pers

*1 glas till förrätten, 1 glas till varmrätten med  
påfyllning samt dessertvin.

Du kan utöka din meny med några 
av våra snacks & desserter

Kvällsmeny sommaren 2020



BOKNINGSREGLER
Vi önskar er enhetliga beställning senast 1 vecka innan arrangemanget. 
Minimum antal för bokning av orangeriet är 15 personer. En lokal hyra 
tillkommer enligt nedan: 
Lokalhyra Orangeriet, 3000 kr.  
Lokalhyra Orangeriet samt trädäck, 6000 kr.
 
Det går självklart även bra att boka orangeriet med ett sällskap på färre än 
15 personer, men då tillkommer en högre lokalhyra.

AVBOKNINGSREGLER
priser är ink. moms. avbokning av evenemang måste ske minst sju 
arbetsdagar före utförandets datum för att undgå debitering. sker 
avbokningen efter detta debiteras 500:- per bokad gäst. antalet kan justeras 
kostnadsfritt fram tills två dagar innan ankomsttid. betalningsvillkor 10 dagar

HITTA TILL OSS
TUNNELBANAN
Ta tunnelbanan till Bergshamra. Den tar ca. 10 minuter från TCentralen.
När du kommer fram till Bergshamra ta uppgången mot
Bergshamra S. Väl uppe på gatan ta sikte på “gamla vägen” och följ
sedan den vägen ändå ner till vattnet där du sedan ser den lilla bron
över till Bockholmen.

BIL
Från e4:an – I höjd med Järva krog, tag Bergshamraleden mot E18 för
att sedan svänga av på ”gamla vägen” och följ sedan den ner till
vattnet. När ni kommit fram till bron över till Bockholmen, parkera bilen,
mata p-mätaren med ett par kronor (10 kr/timme eller 80 kr/dygn) och
promenera sedan över den lilla bron till Bockholmen.

BÅT
Det går tyvärr inga kommunala båtar till oss men det går fint att
anlända med egen båt. Vi har en relativt stor brygga med ca 8 meters
djup för att tillgodose de flesta båttyper. Om ni är intresserade utav att
boka en privat båtresa till oss, kontakta gärna våra kollegor på More
Activities på bokning@moreactivities.se.

KOORDINAT ER
Latitude: N 59º 22,644′ Longitude: E 18º 3,2039′

VÄLKOMMEN!
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