
STÖRRE SÄLLSKAP

 MENY 1  
"3-RÄTTERSMENY"

En klassisk 3-rätters - 
 meny. Perfekt om du ska 
gå på teater eller har 
en  middag med företaget

❦

Toast Skagen, löjrom, 
citron, dill

❦

”Steak au poivre” 
oxfilé, peppargräddsås, 
portobello och ostron-
skivling, vinägersyrad 

brynt lök,  
pommes frites 

❦

Sticky toffee pudding,
kolasås, bryntsmör,  

cremé frâiche

Mat 525
Vinpaket 365

MENY 2  
”4-RÄTTERSMENY”

Den här menyn är till 
för er som önskar en 
fantastisk middag med 

det lilla extra.

❦

Stracciatella di burra-
ta, rödbetor, smörstekt 
sjökorell, rostade mand-

lar, crispy chili,  
honung, brynt smör

❦

Spicy vodka pasta,  
burrata, chiliflakes

❦

”Steak au poivre” 
oxfilé, peppargräddsås, 
portobello och ostron-
skivling, vinägersyrad 

brynt lök,  
pommes frites

❦

Passionsfruktspavlova, 
Maräng, curd, sorbet, 

grädde

Mat 595
Vinpaket 450

MENY 3  
"SHARING IS CARING"

Den här menyn är för er 
som vill ha en ordentlig 
fest med mycket mat och 
livlig stämning kring 

bordet. 

❦

Antipasti-sharing
❦

Mixed Grill  
– med kvällens kött

detaljer och överflöd av 
 tillbehör och såser

❦

Marängsviss
 

Mat 695
Vinpaket 450

TILLVAL till samtliga 
menyer:

Ostron 35 / st
Glas bubbel 110 p/p
Sangriakanna som 

 fördrink  
95 kr p/p

Uppgraderat vinpaket  
200 kr p/p

F Ö R R Ä T T
Tartar på svenskt oxinnanlår, sardellkräm, 

knaprigt rågbröd, syrliga blad  125

Löktarte med spenat och valnötter, getost 

från Hasslarp 95

Lättrökt anka, krispigt kycklingskinn, bränd 

rödbeta, kycklingemulsion 135

Grisfettsconfiterad potatis, trattkantareller, 

pancetta,friterad potatis och brynt smör  130

V A R M R Ä T T
Karré från skånsk rapsgris, svartrot, 

pumpa x3 och ”prästo”  225

63° ekologiskt ägg, rå och tillagad blomkål, 

bränd lök samt comté  190

”Coq au vin”  Mån-Ons 175 / Tors-Sön   200

Sej, bagna cauda, romanesco och svart purjolök  240

VAD KUL ATT NI ÄR SÅ MÅNGA SOM VILL KOMMA TILL OSS!
Drottninggatan 35 är perfekt för att ta emot er som är lite fler. Vi dukar gärna ett 
långbord i vår levande matsal eller lite mer avskiljt på vår hylla en trappa upp.  
Hyllan går även att abonnera exklusivt för dig och ditt sällskap (max 40 personer)
För att kunna ge den absolut bästa upplevelsen har vi tagit fram 3 menykoncept med 

tillval till samtliga. Alla i sällskapet väljer samma meny.  
Kostrestriktioner och allergier anpassar vi utan problem. 

LÅT OSS TA HAND OM ER! 
Skicka en förfrågan till: info@drottninggatan35.se


