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Prinsen classic menu

B I S T R O • R E S TAU R A N G • V I N • C H A M PAG N E

etabl 1897

CUISINE TR ADITIONELLE RECOMMENDE

KVÄLLEN PÅ PRINSEN /WELCOME TO PRINSEN!
Vi tar emot sällskap på mellan 10 och 50 personer. Populärt är att börja kvällen med ett glas champagne och
en kanapé vid bardisken - som ett litet “cocktailparty”. Våra “komponerade” menyer är anpassade för sällskap
mellan 10 - 50 personer.
Our popular wine cellar offers a perfectly secluded ambience suitable for small groups. We specialize in groups of
between 10-50 persons. We specialize in wine tastings, theme lunches & social events

FÖRRÄTT • STARTER

Toas t S k age n p e ti t
majonnäs blandad med hackade räkor på smörstekt toast med löjrom
shrimp mixed with mayo on toast, topped with roe from kalix
VARMRÄTT • MAIN

Biff á l a R y d b e r g
oxfile, potatis och lök i kuber med senapsmousse
fillet of beef, onion, potatoes with mustard mousse

EFTERRÄTT • DESSERT

Prinsens klassiska tryffel
med grädde och passerade hallon
truffles of valrhona with cream and raspberries coulis
MENYPRIS /MENU PRICE 565:Priset gäller när minimum 10 personer eller fler samlas kring ovan meny. Kan ej kombineras med andra erbjudanden
Please note that the menu price applies for parties larger than 10 that gather around above menu. Cannot be combined with other offers.

VINPAKET “CLASSIC” / WINE SELECTION “CLASSIC” 395:SOMMELIERENS “SELECTION” / OUR SOMMELIERS “SELECTION” 595:Förbeställ något av våra dryckespaket. Låt våra experter matcha god dryck till menyn. Det innebär att vi serverar ett glas till
förätten, två glas till varmrätten och 6 cl till desserten. De viner vi valt blir bestämt nära er ankomst,
så vi verkligen kunnat hitta bästa valet. Vi tackar för förtroendet / Preorder our wine selection. Let our sommeliers
match good wine to the menu. This means that we serve one glass to the startern, two glasses with the main course
and 6 cl for dessert. The wines we selected are settled close to your arrival, so we really are able to find the best choice.

KONTAKTA OSS: HOVMÄSTARE 08-611 13 31 - M AT SALEN @R E S TAUR AN G PR I NSEN. SE
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 11.30-23.30 LÖR 12.00-23.30 SÖN 13.00-22.30 TEL. 08-611 13 31

VÄLKOMMEN !

•

RE
A
T
T
A
F
R
Ö
F

B I S T R O • R E S TAU R A N G • V I N • C H A M PAG N E

NS - THE WRITERS MEN
U
Prinsen classic menu
etabl 1897

CUISINE TR ADITIONELLE RECOMMENDE

KVÄLLEN PÅ PRINSEN /WELCOME TO PRINSEN!
Vi tar emot sällskap på mellan 10 och 50 personer. Populärt är att börja kvällen med ett glas champagne
och en kanapé vid bardisken - som ett litet “cocktailparty”. Våra “komponerade” menyer är anpassade för
sällskap mellan 10 - 50 personer.
Our popular wine cellar offers a perfectly secluded ambience suitable for small groups.
We specialize in groups of between 10-50 persons. We specialize in wine tastings, theme lunches & social events

FÖRRÄTT • STARTER

J o r d ä r t s ko c k s s o p p a

tryffel, torkad syrad silverlök och jordärtskockschips
soup of jerusalem artichoke, truffle, dried silver onion and jerusalem artichoke chips

VARMRÄTT • MAIN

G ri l l a d e n tre cô te
grillad entrecôte, rökt oxmärg, bearnaise, tomatsallad och pommes frites
grilled rib-eye, smoked ox marrow, bearnaise, tomato salad and french fries
EFTERRÄTT • DESSERT

Crème brûlée
classic crème brûlée
classic brûlée

MENYPRIS /MENU PRICE 625:Priset gäller när minimum 10 personer eller fler samlas kring ovan meny. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Please note that the menu price applies for parties larger than 10 that gather around above menu. Cannot be combined with other offers.

VINPAKET “CLASSIC” / WINE SELECTION “CLASSIC” 445:SOMMELIERENS “SELECTION” / OUR SOMMELIERS “SELECTION” 625:Förbeställ något av våra dryckespaket. Låt vår sommelier matcha god dryck till menyn.I dryckespaketet ingår ett glas vin till
förrätten & ett glas vin till varmrätten samt ert val mellan dessertvin eller fördrink
(1 Glas prosecco/champagne beroende på valt paket) Vi tackar för förtroendet.
Preorder our wine selection. Let our sommelier pick out wines for the menu. We serve one glass with the starter, one glass with
the main course and 6 cl of dessert wine or a glass of prosecco/champagne depending on the wine menu.
KONTAKTA OSS: HOVMÄSTARE 08-611 13 31 - M AT SALEN @R E S TAUR AN G PR I NSEN. SE

ÖPPETTIDER MÅN-FRE 11.30-23.30 LÖR 12.00-23.30 SÖN 13.00-22.30 TEL. 08-611 13 31
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VÄLKOMMEN !

• POETENS B I S T R O • R E S TAU R A N G • V I N • C H A M PAG N E

THE POETS MENU
Prinsen classic menu

etabl 1897

•

CUISINE TR ADITIONELLE RECOMMENDE

KVÄLLEN PÅ PRINSEN /WELCOME TO PRINSEN!
Vi tar emot sällskap på mellan 10 och 50 personer. Populärt är att börja kvällen med ett glas champagne och en kanapé
vid bardisken - som ett litet “cocktailparty”. Våra “komponerade” menyer är anpassade för sällskap mellan 10 - 50
personer.
Our popular wine cellar offers a perfectly secluded ambience suitable for small groups.
We specialize in groups of between 10-50 persons. We specialize in wine tastings, theme lunches & social events

FÖRRÄTT • STARTER

Anklever terrin
sauternkokta sultanrussin, endive, frissé, hasselnötter och brioche
foie gras, golden raisins in sautern wine, endive, frissé, hazelnuts and brioche

VARMRÄTT • MAIN

To r s k r y g g
handskalade räkor, ägg, pepparrot, citron och skirat smör
steamed filé of cod, shrimp, horse-raddish and beurre noisette
EFTERRÄTT • DESSERT

Crè me b r ûlé e
classic crème brûlée
classic brûlée

MENYPRIS /MENU PRICE 625:Priset gäller när minimum 10 personer eller fler samlas kring ovan meny. Kan ej kombineras med andra erbjudanden
Please note that the menu price applies for parties larger than 10 that gather around above menu. Cannot be combined with other offers.

VINPAKET “CLASSIC” / WINE SELECTION “CLASSIC” 445:SOMMELIERENS “SELECTION” / OUR SOMMELIERS “SELECTION” 625:Förbeställ något av våra dryckespaket. Låt vår sommelier matcha god dryck till menyn.I dryckespaketet ingår ett glas vin till förrätten & ett
glas vin till varmrätten samt ert val mellan dessertvin eller fördrink
(1 Glas prosecco/champagne beroende på valt paket) Vi tackar för förtroendet.
Preorder our wine selection. Let our sommelier pick out wines for the menu. We serve one glass with the starter, one glass with the main
course and 6 cl of dessert wine or a glass of prosecco/champagne depending on the wine menu.
KONTAKTA OSS: HOVMÄSTARE 08-611 13 31 - M AT SALEN @R E S TAUR AN G PR I NSEN. SE

ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 11.30-23.30 LÖR 12.00-23.30 SÖN 13.00-22.30 TEL. 08-611 13 31

VÄLKOMMEN !

