
Konditori Lyran

Anno 1867

Minnesstund på



Serveringspersonal 
Dukning, servetter, bestick, vinglas
Ljus & kandelabrar
Valfri smörgås/smörgåstårta samt,
Valfri liten kaka 
Kaffe / te Buffé

Våra paket

Minnesstund Liten
249 kr / per person exkl. dryck

Minnesstund Stor
386 kr / per person exkl. dryck
Serveringspersonal
Dukning - servetter, bestick, vinglas
Vita linnedukar, vita linneservetter
Ljus & kandelabrar
Litet mingel innan ni sätter er!
Snittar till välkomstdrink/mingel - 2 per person
Beställ till Prosecco eller alkoholfritt mousserande
Valfri varmrätt
Valfri Tårta (serveras som buffé)
Kaffe / te Buffé

Minnesstund
Minnesstunden är en viktig del av begravningen, det är ett tillfälle för anhöriga att samlas,

samtala kring minnen och känna samvaro.
 

Hos oss kan ni ha allt från en fullständig tre rätters middag med passande dukning till en en
enkel kaffebjudning med tilltugg.

 
Vi har stor erfarenhet av kolifej och allt går att ordna – vi sätter ihop ett paket som passar för era

behov.

 

Serveringspersonal
Dukning - servetter, bestick, vinglas
Vita linnedukar, vita linneservetter
Ljus & kandelabrar
Valfri smörgås/smörgåstårta
(Lägg till lunch istället för smörgås +40kr)
Valfri Tårta (serveras som buffé)
Kaffe / te Buffé

Gäller endast vardagar!
Alkoholfritt och öl ställs fram på borden, vin serveras på beställning - ni betalar endast för

det som öppnas. 

Minnesstund Mellan 
314 kr / per person exkl. dryck

 

Om ni önskar att hålla minnesstund då lokalen är stängd för
andra gäster se "Hyra lyran" för information

www.konditorilyran.se/hyralyran

Vid övriga önskemål
- hör av er till oss för offert

 
info@konditorilyran.se



Lax & Räkor
Ost & Skinka
Rostbiff

Tårtor smörgåsar och snittar

Klassisk prinsesstårta
Citronmarängpaj
Fransk chokladtårta
Passionsfruktmousse
Klassisk sommartårta
Schwartswaldtårta
White Lady
Kladdkaka (Glutenfri)
Budapest (Glutenfri)
Snickerskaka (Vegansk)

Meny

Snittar
Tunnbröd med rökt renstek, pepparrot
och lingon
Tunnbröd med skagenröra
Tunnbröd med varmrökt lax, färskost
och citron
Canapé med gorgonzolakräm och
fikonmarmelad (VEG)
Crostini med getostkräm, valnöt och
honung (VEG)
Minibruschetta med tomat och basilika
(Vegansk)

Tårtalternativ
Räksmörgås
Köttbullssmörgås
Leverpastejsmörgås
Smörgås med het
kikärtsröra (Vegansk)

Smörgåsar

Smörgåstårta

Lyrans kålpudding eller Köttbullar
- Med kokt potatis, gräddsås, pressgurka och rårörda lingon
Vegansk sallad 
- Med het kikärtsröra, avokado och picklad rödlök

Veckans lunch - Varierar varje vecka
Veckans paj - Varierar efter säsong, serveras med bröd och sallad
Veckans Soppa – Varierar efter säsong,serveras med bröd och sallad
(se https://konditorilyran.se/)

För de små:
Köttbullar med gräddsås, potatis och lingonsylt
Pannkakor med sylt och grädde

Dryck
Mousserande
Prosecco Millesimato Extra Dry EKO – 97:-/455 :-
Racines De Troi Champagne - 720 :-
Alkoholfri mousserande Rickard Juhlin - 58:-/285:-

Minibiskvie
Kolakaka
Chokladboll
Rawfoodboll (Vegansk)

Liten kaka

Öl 
Stella Artois 33cl 62 :-
Spaten 50cl 73 :-
Goose IPA 35,5cl 82 :-
Hoegaarden 33cl 69 :- 

Vita
Petite Maison Blanc – 92 :-/410 :-
Envyfol Chardonnay – 102 :-/450 :--

Röda
Petite Maison Rouge – 92 :-/410 :-
Envyfol Merlot – 102 :-/450 :-

Alkoholfritt
Alkoholfri öl: 49:-
Läsk: 35:-
Loka: 32:-
Smakis: 18:-



Ålgrytevägen 90 
127 32 Skärholmen 
+46 (0)8-646 35 05 

 
info@konditorilyran.se 

konditorilyran.se
 


