Efter flertal guldvinster i bland annat kock-VM och Skåne Kulinar och mycket annat
på meritlistan hälsar Tomas Gustafsson Er välkomna till restaurangen i arenan där
han har komponerat en läcker tvårätters, danskt julinspirerad, meny för endast 250
kronor/person. Du kan även förbeställa dryck före konserten och till pausen! Du
bokar mat i samband med ditt biljettköp på Kulturcentralen i Malmö.
Tomas Gustafsson har även designat en lyxig VIP meny till dig som köper
konsertbiljett till logerna! Dessa biljetter köper du som företag eller som en
gruppbokning på telefonnummer 0706-33 08 42 eller på mailadress
joakim.goldmann@gmail.com
Förbeställningar på dryck före konserten och i pausen
maila till hej@matverkstaden.se
eller ring 070-350 82 46
Förrätt
Sill på grovt bröd med ägg, sallad, pepparrot, krasse och dillkräm
Varmrätt
Fläskesteg
Skysås
Rödkål
Sockerstekt potatis
Kryddiga morötter
Grönsallad med rostade fröer, lök och citronette
250: per person

Veganskt/vegetariskt
Förrätt
Svill på grovt bröd med lök, sallad, pepparrot, krasse och dillkräm
Varmrätt
Nattbakad kålrot med krispiga rotfrukter
Buljong på svamp & örter
Rödkål,
Sockerstekt potatis
Kryddiga morötter
Grönsallad med rostade fröer, lök och citronette
Dryckespaket kommer att finnas att köpa på plats med både öl, snaps, vin och alkoholfritt
Tvårättersmeny: 250: per person

Begränsat antal platser

Lyxig VIP meny & Konsertbiljett i logen
Förrätt (serveras på borden i logerna)
3 sorters sill med ost, lök och bröd
Algrimmad sotad lax med citrus & soya
Faringravad lättrökt lax med senapskräm
2 sorters chark & lagrad ost
Räkor med dill och citron
Bröd
Varmrätt (serveras som buffé)
Äppleglaserad sida av skånsk gris
Kryddig rödkål
Skysås med brynt smör
Sockerstekt potatis
Marinerad morot & lök
Dessert (serveras på tallrik)
Mousse på vit choklad med salt kola
Kryddkokt päron
Mjuk pepparkaka
Päronkompott

Dryckespaket kommer att finnas att köpa på plats med både öl, snaps, vin och alkoholfritt
Konsertbiljett & lyxig VIP meny: 1250: - (ex moms mot företag)
Begränsat antal platser

