
Ostron och champagnebar 
Två ostron per person (sort  

varierar beroende på säsong)  
samt ett glas bubbel per person.  

NV Palmer & Co, Champagne, Frankrike
 

161 kr exkl. moms per person  
195 kr inkl. moms per person

MINGELMENY 1

Mingelrätter i storslagen skärgårdsmiljö
Med oslagbart läge ovan Baggensfjärdens glittrande vatten och med 
storslagen utsikt över tallar och granar är det här en perfekt plats att 
arrangera mingel, galamiddagar med dans eller cocktailpartyn.  
 
Njut av vår mingelmeny bestående av smårätter framtagna av Artipelags  
kökschef Gustav Otterberg samt chefskonditor Fredrik Otterberg. Ekologisk 
och närproducerad mat är det som står i fokus. Inspirationen till menyn  
har de hämtat från Artipelags omgivande natur. 

Varmt välkomna till Artipelag!
 
 
Menypris
650 kr exkl. moms per person
728 kr inkl. moms per person

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blandad fransk råbiff
 
Tartelette fylld med lantpaté  
Confiterad ekologisk kyckling från  
Hagbygård, söt syrlig morot
 
Krossad potatis 
Med rökt sikrom, syrad grädde, lök, dill
 
Bakad äggula  
Med tryffel, brioche, rostad blomkål
 
Jordgubbskompott 
Med vaniljbavaroise, karamelliserat dinkel,  
syrad grädde

Dryckespaket
Vår sommelier hjälper er  

gärna med passande dryckes-
förslag utifrån era önskemål. 

 
Från 176 kr exkl. moms per person  
Från 220 kr inkl. moms per person 

Rekommenderas för grupper om fler än tio personer.  
Giltig t.o.m. december 2018. Vi reserverar oss för eventuella  
förändringar i menyn. 08–570 130 50, restaurang@artipelag.se



Ostron och champagnebar 
Två ostron per person (sort  

varierar beroende på säsong)  
samt ett glas bubbel per person.  

NV Palmer & Co, Champagne, Frankrike
 

161 kr exkl. moms per person  
195 kr inkl. moms per person

MINGELMENY 2

Streetfoodmeny i storslagen skärgårdsmiljö
Med oslagbart läge ovan Baggensfjärdens glittrande vatten och med 
storslagen utsikt över tallar och granar är det här en perfekt plats att 
arrangera mingel, galamiddagar med dans eller cocktailpartyn.  
 
Denna mingelmeny består av traditionella streetfood-rätter med en twist och 
serveras direkt av kockar från olika matstationer. Rätterna är framtagna av  
Artipelags kökschef  Gustav Otterberg samt chefskonditor Fredrik Otterberg.  

Varmt välkomna till Artipelag! 
 
 
Menypris
465 kr exkl. moms per person
521 kr inkl. moms per person
 
 
 
 
 
 
 
 

Grillad cheeseburgare  
Slider med karamelliserad lök,  
majonnäs, saltgurka, tomat, sallad
 
Completos  
Kryddig korv toppad med avokado,  
tomat, lök
 
Kycklingfajitas
 
Doughnut 
Med hallon och vaniljkrämDryckespaket

Vi har ett nära samarbete  
med Värmdö Bryggeri som  
har en uppsjö av ölsorter,  

däribland vår egentillverkade  
Artipelag Pale Lager. 

Från 160 kr exkl. moms per person  
Från 200 kr inkl. moms per person

Rekommenderas för grupper om fler än tio personer.  
Giltig t.o.m. december 2018. Vi reserverar oss för eventuella  
förändringar i menyn. 08–570 130 50, restaurang@artipelag.se


