
POCKET  
ARENASTADEN 

–  ETT HUS AV MÖJLIGHETER! 



INFORMATION
Pocket Arenastaden – Evenemangsgatan 31

Precis vid Mall of Scandinavia  
& Friends Arena 

Pendelstation: Solna station

Antal sittplatser – 112 st i restaurangen  
med befintlig möblering, 80 st i vår  
intilliggande ljusgård.

Minimumspendering vid fest hos oss  
är – 25 000 kr, i priset ingår både lokalhyra  
och personal. 

KONTAKTUPPGIFTER
Mail: pocketarenastaden@pontusfrithiof.com

Telefon: 08-454 55 10

LUNCHMENY PÅ WEBBEN
Information om vår dagliga lunchmeny  
hittar du på: www.pontusfrithiof.com

ETT HUS AV 
 MÖJLIGHETER
På följande sidor finns information om vad vi erbjuder utöver  
vårt  dagliga lunchutbud.

Bland annat färdiga menyförslag för middag hos oss, catering  
och take-away. Välj bland dessa färdiga förslag. Om förslagen  
nedan inte passar det du tänkt, låt oss göra vårt bästa för att  
anpassa efter era önskemål.

För catering eller take-away behöver vi information senast tre  
arbetsdagar innan. Har du inte den möjligheten? Skicka en  
förfrågan och vi gör vårt bästa för att ordna ett trevlig alternativ,  
utifrån förutsättningarna.



SALLADER
Minimum 10 sallader för beställning.

DITT VAL ............................. 160 KR
Alla sallader serveras med dressing, bönor, linser, 
quinoa,  säsongens grönsaker och nybakat bröd med 
vispat smör. Välj mellan:

– Kött.

– Fisk.

– Veganskt alternativ.

RÄKSALLAD ........................ 175 KR
Serveras med ägg, dressing, säsongens grönsaker, 
nybakat bröd och vispat smör.

FRUKOST
Minimum 6 smörgåsar för beställning. 

SMÖRGÅS ............................ 55 KR
Smörgås på vårt hembakta bröd, välj mellan baguett 
eller filmjölkslimpa.

– Ost, sallad och grönsaker.

– Ost, skinka, sallad och grönsaker.

– Avocado, färskost och grönsaker.

– Veganskt alternativ.

SMOOTHIE ........................... 40 KR
Säsongens smaker.

FÄRSKPRESSAD JUICE ........... 35 KR



FIKA
KANELBULLE  ........................ 45 KR
Vår nybakta kanelbulle.

RULLTÅRTA .....................35 KR/BIT
Glutenfri.

KLADDKAKA ..................45 KR/BIT
Serveras med vispad grädde.

VEGANSKT  
ALTERNATIV ...................45 KR/BIT

WRAPS
Minimum 10 wraps för beställning. 

DITT VAL ............................. 105 KR
Välj mellan: kött, fisk eller veganskt alternativ.

Serveras med dressing, grönsaker, sallad  
och kolhydrat.



MAT
TILLTUGG ......................... 60 KR/ST
Vi rekommenderar tre tilltugg per person

–  Tryffeldoftande polenta (Veg) 
 Bakad tomat, parmesanost, och pinjenötter

–  Västerbottenpaj (Veg) 
Tångcaviar, smetana och syrad lök 

–  Tunnskuren ryggbiff 
Gruyercréme, hasselnötter, portvinsglace  
och jordärtskockschips

–  Rensteksröra 
Pockets filmjölkslimpa, pepparrot och  
picklade lingon

–  Mandelpotatischips 
Löjrom och citronkräm

–  Het skaldjursröra 
Krispigt tunnbröd, syrad silverlök, gurka och krasse

–  Furikake bakad lax 
Soja tapioka, forellrom, rädisor, sesammajonnäs 
och krispiga risnudlar.

MIDDAG

VÅR VEGANSKA  
(3-RÄTTERS) ........................ 595 KR
Förrätt: Grillad hjärtsallad med rostad vitlök-  
och misodressing, bakad tomat, hasselnötter,  
prosociano och krutonger.

Varmrätt: Pockets jordärtskocksfritters med  
dragoncréme, grillade grönsaker, quinoa samt  
tomat- och chilisallad.

Dessert: Italiensk ”maräng” med havtornskola,  
kaksmulor och mynta-marinerade bär.



DRYCK
LILLA DRYCKESPAKETET ........345 KR
Ett glas till förrätten, ett glas med påfyllning till varm-
rätten samt kaffe.

STORA DRYCKESPAKETET .....505 KR
Ett glas bubbel att börja med, ett glas till  förrätten, ett 
glas med påfyllning till varmrätten samt kaffe.

MENY 1 (3-RÄTTERS) .......... 545 KR
Förrätt: Pockets råbiff på svenskt innanlår, med 
Gruyèrekräm, jordärtskockschips, syrad lök, bakad 
tomat, betor och krasse.

Varmrätt: Ångad torskrygg med räkor, pepparrot, 
brynt smör, ärtor och tornerad potatis.

Dessert: Äppelkaka med mandel, kardemumma  
och vaniljsås.

MENY 2 (3-RÄTTERS) .......... 655 KR
Förrätt: Löjrom med Västerbottenkräm, mandel- 
potatischips, syrad lök, dillolja och krasse.

Varmrätt: Helstekt svensk ryggbiff med tryffel, svamp, 
sherrysky, sotad lök och  jordärtskockspuré.

Dessert: Vaniljkräm med citrusmarinerade bär och 
rostad vit choklad.

MIDDAG



KONFERENS
Vi har två stycken mindre konferensrum, med möjlighet  
till uppkoppling. 

Rummen rymmer 8 personer i vardera. 

PRIS FÖR ATT BOKA KONFERENSRUM:
Halvdag 08.00–12.00, alt 12.00–16.00, 1 000 kr 

Heldag 08.00–16.00, 1 500 kr

I priset ingår kaffe och vatten.


