”PRIVATE RESTAURANTS”
AFTER WORK / MINGEL / MIDDAG / EVENTS
I VÅR RESTAURANG OCH PRIVATE EVENTYTOR ÄR MÖJLIGHETERNA MÅNGA.VÄLJ MELLAN VÅPRA FÄRDIGA PAKET
& TILLVAL SOM PÅ ETT ENKELT SÄTT SKAPAR FANTASTISKA TILLSTÄLLNINGAR
ALLA PRISER EX MOMS

AFTER WORK

CHEFS TABLE

MINIMUM 20 PERSONER

Ett exklusivt och kul sätt att dinera. Vi
placerar er i vår matbar och ni följer
tillagningen av middagen på första
parkett. Vi serverar inifrån baren och ser
till att ni får en personlig och häftig
upplevelse med skräddarsydd meny
utifrån säsongens råvaror i kombination
med väl utvalda drycker. Vi avslutar alltid
kvällen med vår konditor Daniel Roos
Nobeldessert från valfritt år.

Har du egna idéer hur du vill att just ert
event ska se ut? Vi är alltid öppna för att
skräddarsy event just för dig.

Fem rätters meny
inklusive:
Två förrättssnacks
Ett glas Champagne

Mousserande, Cremant
Glas vin - rött/vitt/rosé
Flaska vin - rött/vitt/rosé

95 kr
85 kr
425 kr

Öl III 33 cl flaska
Mellanöl 33 cl flaska
Cider 33 cl flaska

63 kr
63 kr
52 kr

Skakad cocktail
Grogg, 4cl starksprit

120 kr
96 kr

Ett sharingkoncept där köket skapar
menyn för dagen som kan bestå av tex
charkuterier, ostar, pickles, nötter,
marinerade oliver, minipizzor, chips,
popcorn, mandlar, kikärtsnuggets samt
olika röror och dippsåser.
Standardpaket - 4-5 tilltugg

145 kr

Pluspaket - 7-8 tilltugg

295 kr

Dryck
Välj mellan dryck på beställning eller
avräkning - se separat prislista.

295 kr

2 st protein (fisk/kött/fågel) + en
vegetarisk. 1 st kolhydrat, 3 st gröna
smaksatta rätter, 2 st såser/röror/
dressingar/dipp och bröd samt smör.

Tre rätters meny
inklusive:
Två förrättssnacks
Ett glas Champagne

1495 kr

MINIMUM 15 AV SAMMA SORT

Dryck
Kombinerat dryckespaket ink finkaffe
Pris per person
395 kr

Street food
Mat från världens hörn som serveras på
olika sätt från matbaren, på bricka i
matsalen eller som buffé på bardiskarna.
Två rätter
Tre rätter

295 kr
390 kr

MINIMUM 15 AV SAMMA SORT

Dryck
Välj mellan dryck på beställning eller
avräkning (se separat prislista)

INGÅR ALLTID HOS OSS
•
•
•
•
•
•
•

En hovmästare eller event manager
Egen entré med avhängning.
Egen toalett.
Skärm 65 tum.
Egen musikstyrning.
Tillgång till egen bar.
Och naturligtvis ingen lokalhyra…

SITTANDE MIDDAG
Sittande middag är precis vad det
låtersom. Välj mellan våra olika rum för
rätt känsla. Menyer skapas utifrån
säsong, tillgång på råvaror och vilket
tema ni önskar.
2 rätter
3 rätter

395 kr
595 kr

MINIMUM 15 AV SAMMA SORT

Dryck
Välj mellan dryck på beställning eller
avräkning (se separat prislista)

På K-märkt är vi JA-sägare och kanske är
det just ditt koncept som i framtiden blir
ett paket hos oss.

DRYCK
1995 kr

Dryck
Kombinerat dryckespaket ink finkaffe
Pris per person
575 kr

MINGELMIDDAG
Mingelbuffé

SKRÄDDARSYTT

TILLVAL
Dessert i glas
Dessert i glastallrik
Chokladpralin
Nobeldessert

67 kr
94 kr
22 kr
200 kr

K-märkts Vickning
Avsluta kvällen med vickning. Bjud era
gäster på en nybakt kanelbulle från vårt
bageri och ett glas kall mjölk till det?
Pris per person
55 kr

K-MÄRKT HAGASTADEN
Torsplan, Solnavägen 3, 113 65 Stockholm
Kontakta gärna Jens Dolk gällande eventförfrågningar.
0702-69 33 77 - jens@kmarkt.se - kmarkt.se

KAPACITET
Minglande maxantal
Hela
Främre
Bakre Liilla
Bakre Stora

350 personer
150 personer
30 personer
40 personer

Sittande maxantal
Främre
Bakre Lilla
Bakre Stora

70 personer
30 personer
40 personer

Chefs table / Matbaren

20 personer

*CHEF’S CHOICE
*Chef’s Choice tillämpas på alla våra matkoncept och
betyder att vi skapar våra menyer samma dag. Vad
som serveras varierar med andra ord. Genom att låta
kockarna välja råvaror beroende på säsong och
tillgänglighet kan vi använda de resurser som finns.
Med andra ord - hållbar mat.
WE FIGHT FOOD WASTE - WFFW
På K-märkt så bryr vi oss om vår planet och vi jobbar
dagligen för ett minskat matsvinn. Ett mycket, mycket
större problem än många tror. Vi använder flera
metoder för att minska vårt matsvinn där Chefs Choice
är ett av dem.
Läs gärna mer om vår hållbara matfilosofi på vår
hemsida: kmarkt.se

