FÖRETAGSERBJUDANDE:
FÅ EN GEMENSAM SPÄNNANDE UPPLEVELSE
I LANDETS MODERNASTE SCENKONSTHUS

HAMLET
16 NOVEMBER – 28 DECEMBER

BILJETT 195:-/PERSON* – LÄGG TILL NÅGOT ATT ÄTA
MENYFÖRSLAG I SAMBAND MED FÖRESTÄLLNING PÅ BYTEATERN KALMAR LÄNSTEATER
-> Postgatans vegetariska tallrik
Risotto med ärtor och purjolök – bakade rotfrukter från Solmarka gård –
rostad prästost från Kalmar mejeri – salsa verde
Med kaffe 140 kr inkl. moms
-> Postgatans vegetariska buffé
• Helbakad rotselleri med tryffel, hasselnöt och färska lagerblad
• Bakade bifftomater med jalapenovinaigrette, pecorino samt basilika
• Rostade knipplökar med ärtor och chimichurri
• Grillade rödbetor med lavendel, äpple och oliver
• Rostad Solmarkapotatis vänd i salsa verde och dijonsenap
• Flädermarinerade grönsaker från trakten
• Sallad på späda blad och örter med rapsoljedressing smaksatt med
syrad lök och brynt honung
• Nybakat bröd och vispat brynt smör
Med kaffe 280 kr inkl. moms

-> Postgatans paustallrik
Bakade betor från Solmarka gård med fårost, rostade frön och dragon,
buffelmozzarella med basilika, bakad tomat och surdegskrutonger,
tortilla på ekologiska ägg, lokal potatis och spenat, säsongens picklade
grönsaker, emulsion på örter och citron.
Pris med kaffe på maten 110 kr inkl. moms

* MOMS TILLKOMMER
DRYCK I BAREN

Alkoholfri must eller öl: 40 kr
Läsk eller mineralvatten: 20 kr
Mousserande vin: 65 kr
Vitt eller rött vin: 65 kr
Öl eller cider: 45 kr
Kaffe eller te:15 kr

-> Kanelbulle från Ekenäs Hantverkskonditori
Som är gjord på ekologiskt mjöl, socker och jäst samt smör och mjölk
från Emå mejeriet och ägg från solmarka gård.
Pris med kaffe eller te: 40 kr inkl. moms
-> Dinkelbrownie från Ekenäs Hantverkskonditori
Som är gjord på 70% choklad från Malmö chokladfabrik toppad med en
chokladganache och bovete
Pris med kaffe eller te: 35 kr inkl. moms

KONTAKTA ANNE HAUGAARD
FÖR MER INFO OCH BOKNING
anne@byteatern.se
0480–43 44 48

