HUSET AV
MÖJLIGHETER

EXPRESSLUNCH

POCKET

ALLTID NÅGOT
PÅ GÅNG

TAKE AWAY

CHAMBRE SEPARÉE

EXPRESSLUNCH

POCKET

Dagens expresslunch går alldeles
utmärkt att ta som take away. Säg
till i kassan när ni betalar lunchen
så lägger kocken upp er lunch i en
take-away låda, för endast 99 kr.

Avskilda tillställningar
Möte, middag eller mingel
Grupper upp till 26 personer
Teknik & flexibilitet

Du väljer mellan kött, fisk eller
ett vällagat vegetariskt alternativ.
Kocken lägger din tallrik efter
ditt val av lunch. Du plockar din
salladsskål, nybakat bröd och som
vanligt serverar vi alltid något sött
efter maten!

Pocket är vår á la carte. Här kan
ni njuta av våra goda klassiker lite
mer avskilt. Boka bord i förväg
eller kom förbi spontant.
Vänligt, livligt, snabbt och prisvärt!

FEST I PARKEN
Är du i full fart med att ordna företagets kick
off, födelsedagen, eller vill du kanske bara fira
något med goda vänner?
Vi öppnar gärna upp restaurangen för slutna
sällskap utöver våra ordinarie öppettider och
ser till att ni får en fantastisk kväll!
Vi har samlat förslag på menyer som ni kan
utgå ifrån men självklart går det bra att komma
med egna önskemål, så sätter vi tillsammans en
meny som passar er tillställning!
Vi fixar såklart catering om ni hellre håller
festen hos er!

KONTAKTA OSS
08-454 55 00
pontusinthepark@pontusfrithiof.com

Här finns alla
möjligheter för
en lyckad fest!

INFORMATION
Pontus in the Park - Englundavägen 7
I Solna Business Park
Antal sittplatser -210 totalt 65 i à la carten och
26 i chambre separée.
Offert efter förfrågan

FRUKOST
Frukostfrallor - 45kr styck

Varma och kalla frukostalternativ

Frukostfralla ljust eller grovt bröd med:
- Prästost och gårdskinka
- Kalkon och prästost
- Leverpastej och gurka
- Vegetarisk med lagrad ost, groddar och paprika

Blåbär- och kardemummayoghurt med Pockets müsli 45kr
Amerikanska pannkakor med lönnsirap, färskost, bär och
karamelliserade pecannötter 85kr
Västerbottenomelett 55kr
Kokt ägg med kaviarkräm 15kr
Stekt bacon och chorizo 45kr
Säsongens smoothie 39kr
Färskpressad juice 35kr

Äggröra - 55kr
Med parmesan 65kr
Med parmesan och tryffel 85kr

Maila din beställning till pontusinthepark@pontusfrithiof.com eller ring oss på 08-454 55 00
Mer info om oss hittar du på vår hemsida www.pontusfrithiof.com

BUFFÉER
Buffé 1 - 225kr

Buffé 2 - 255kr

Buffé 3 - 295kr

◊ Blandade charkuterier
◊ Manchego
◊ Kryddbakad röding med äpple, dill och
pepparrot
◊ Krämig potatissallad med kapris och rödlök
◊ Sallad med betor, getost och rostad mandel
◊ Svamp- och fetaostomelett
◊ Trädgårdssallad
◊ Nybakat bröd med vispat smör
◊ Parmesancremé

◊ Sotad fröjalax med ingefärsmajonnäs
◊ Tryffelfärserad gårdskyckling
◊ Skagenröra på crostini
◊ Morotssallad med harrisadressing
◊ Bulgursallad med tomat, persilja och citron
◊ Broccolipaj med parmesan och pinjenötter
◊ Cruditéesallad
◊ Nybakat bröd och vispat smör
◊ Tryffelcremé

◊ Tonfisktacos med avocado
◊ Gravad regnbåge med forellrom och stekta
brödsmulor
◊ Kalvrostbiff
◊ Rostade jordärtskockor med sesam och chili
◊ Västerbottencremé
◊ Kall sikromssås
◊ Sallad med kronärtskocka, rostad paprika och
tomat
◊ Nybakat bröd och vispat smör

Tillval dessert 45:Säsongens smulpaj med lättvispad vaniljgrädde

Tillval dessert 45:Cheesecake med vit choklad och hallon

Tillval dessert 45:Bakad vaniljcremé med hjortron och
mazarinkaka

Maila din beställning till pontusinthepark@pontusfrithiof.com eller ring oss på 08-454 55 00
Mer info om oss hittar
du på vår20
hemsida
www.pontusfrithiof.com
Minimum
personer

PLOCK OCH MINGEL
Serveras på bricka - välj och vraka bland de olika smakerna.
Vi rekommenderar 3 tilltugg per person.

Tilltugg - 45kr styck

Tilltugg - 65kr styck

Gubbröra på Pockets filmjölkslimpa
Skaldjurscocktail med morot och ingefära
Svampfrittata med tryffelolja (vegetarisk)
Kräftskagen på krispigt tunnbröd
Lätthalstrad tonfisk på tortilla med avocadocremé
Rensteksröra med pepparrot på rågbröd
Råhyvlad zucchini med gruyere och hasselnötter
Langos med sikrom, rödlök, cremé fraiche och dill
Bifftartar med salladsblad, picklade betor, kapris och dijonsenap
Mandelpotatisplättar med citrontapioka och körvel

Tacos med ditt val av:
- Hummer
- Löjrom
- Pilgrimsmussla
Anklevermousse på brioche med kvittenmarmelad och
macadamiannötscrust
Pilgrimsmusselcoctail serverad i sitt eget skal med gurka,
jalapeno, citron och scharlottenlök

Maila din beställning till pontusinthepark@pontusfrithiof.com eller ring oss på 08-454 55 00
Mer info om oss hittar du på vår hemsida www.pontusfrithiof.com

SALLADER
Räksallad med avocado, ägg, fänkål, chilidressing och rädisor
155kr
Charksallad med parmesan, oliver, rostad paprika och
citronkräm 125kr
Kycklingsallad med dragonkräm, zucchini, tomat, rödlök och
pecorino 125kr
Vegetarisk sallad med fetaost, säsongens grönsaker, linser,
bönor och örtdressing 125kr

Wraps - 89kr
Kycklingwrap med ceasardressing, quinoa, romansallad, parmesan
och citron
Falafelwrap (vegetarisk) tahiniyoghurt, tabbouleh, mynta och tomat
Gravlaxwrap med dill, senap, potatis, gurka och fänkål

Maila din beställning till pontusinthepark@pontusfrithiof.com eller ring oss på 08-454 55 00
Mer info om oss hittar du på vår hemsida www.pontusfrithiof.com

MIDDAG
Meny 1 - 487kr

Meny 2 - 505kr

Meny 3 - 549kr

Pockets råbiff på svensk oxe med gruyereost,
riven äggula och krispig potatis

Soppa Vichyssoise med citrontapioka,
potatiskrutong, tryffel och parmesanchips

Lättbakad rimmad röding med rökt syrad
grädde, gräslöksolja, gurka och forellrom

Halstrad gös med hummervinägrett, inkokt
fänkål, morot och mandelpotatispuré

Kryddbakad kalvrygg med svamp, vinägersky
och jordärtskockspuré

Krispigt ankbröst med confiterat anklår,
apelsinsky, rotselleri och tryffel

Bakad choklad med inkokta havtorn,
havtornscurd, mjölkchokladcremé och
kanderade hasselnötter

Crème brûlée med säsongens sorbet

Karamelliserat äpple med vaniljglass,
mandelkaka och saltkola

Champagne

Det stora dryckespaketet - 495kr

Henriot Brut Souverain, Frankrike - 750kr

Ett glas bubbel att börja med, ett glas
till förrätten, ett glas med påfyllning till
varmrätten samt kaffe och avec

Det lilla dryckespaketet - 320kr
Ett glas till förrätten, ett glas med påfyllning till
varmrätten samt kaffe

Maila din beställning till pontusinthepark@pontusfrithiof.com eller ring oss på 08-454 55 00
Mer info om oss hittar du på vår hemsida www.pontusfrithiof.com

CHAMBRE SEPARÉER
Pontus in the Park har ett rum för lite mer
avskilda tillställningar som möte, middag eller mingel.
Ska du hålla ett möte, en konferens, en presentation,
en produktlansering, en avtackningslunch, en
välkomstmiddag eller kanske en kombination av både
det ena och det andra? Då kan vi hjälpa dig!
Rummet är ljust, trevligt och modernt inrett i vackra
material och färger. Picasso rymmer upp till 26
personer. Självklart ordnar vi projektor & duk eller
annan teknik ni kan tänkas behöva.
Varmt välkommen att kontakta oss för mer
information och bokning.

PICASSO

max 26 personer
Lunchbokning 1,5h 1500kr ex moms
Konferens 2h eller mer 2000kr ex moms
Befintlig teknik på plats:
TV med möjlighet till uppkoppling
via mac eller PC
Blädderblock / Whiteboard
Anteckningsblock med penna
Självklart hjälper vi till med att hyra projektor
och duk eller annan teknisk utrustning om
så önskas!

Är ni ett ännu strörre sällskap går det bra att hyra hela restaurangen kvällstid.

Maila din förfrågan till pontusinthepark@pontusfrithiof.com eller ring oss på 08-454 55 00
Mer info om oss hittar du på vår hemsida www.pontusfrithiof.com

PRISLISTA

Samtliga priser är exklusive moms

Har du särskilda önskemål så hör gärna av dig.
Vi skräddarsyr gärna menyer efter förfrågan!

Frukost

Wraps

Dryckespaket

Frukostfralla - 45kr
Blåbär- och kardemummayoghurt med Pockets
müsli 45kr
Äggröra 55kr
+ parmesan 65kr
+ parmesan och tryffel 85kr

Våra wraps - 89kr

Henriot Brut Souverain, Frankrike 750kr
Det lilla dryckespaketet 320kr
Det stora dryckespaketet 495kr

Amerikanska pannkakor 85kr
Västerbottenomelett 55kr
Kokt ägg med kaviarkräm 15kr
Stekt bacon och chorizo 45kr
Säsongens smoothie 39kr
Färskpressad juice 35kr

Sallader
Räksallad - 155kr
Charksallad - 125kr
Kycklingsallad - 125kr
Vegetarisk sallad - 125kr

Bufféer
Buffé 1 - 225kr
Buffé 2 - 255kr
Buffé 3 - 295kr

Övrigt utbud

Tillval dessert 45kr

Princesstårta
8-bit 230kr/12-bit 310kr/16-bit 390kr
White Lady
8-bitar 230kr/12-bitar 310kr
Schwartzwald
8-bitar 230kr/12-bitar 310kr
Chokladmoussetårta
6-bitar 180kr/10-bitar 305kr
Hallonmoussetårta
6 bitar-180kr/10-bitar 305kr

caterade bufféer 75kr billigare

Plock och mingel
Tilltugg - 45kr styck
Tilltugg lyx - 65kr styck

Middag
Meny 1 – 487kr
Meny 2 - 505kr
Meny 3 – 549kr

Bullar kanel/kardemumma 23kr

