nabo pop up
- ett nordiskt gästspel på johannes kök
Vi är superglada över att få berätta att den nya Stockholmskrogen Nabo kommer
på besök hos oss.
Nabo är Johannes Soners och S8Gruppens nya restaurang, som alldeles snart slår
upp dörrarna i huvudstaden.
Nu får vi i Linköping en exklusiv möjlighet till en spännande ”sneak-peak” av Nabos
koncept och kokkonst.
Under kvällen kommer man kunna uppleva en meny där matlagningen genomsyras
av det senaste inom nynordiskt tänk, med fokus på zero waste, ärlighet och
enkelhet där råvarorna är nordiska men tillagas med tekniker från hela världen.
Nabo är på plats och tar över Johannes Kök med kockar, sommelier och personal
under två kvällar i mars.
Så missa inte möjligheten att boka bord för en femrätters matupplevelse utöver
det vanliga.
Ni erbjuds möjligheten att välja från två femrättersmenyer som ni förbeställer
vid er bokning.

Onsdag 14 mars och torsdag 15 mars
Pris: 595: - /person (Femrättersmeny)
Dryckespaket: 295: - (komponerat av Nabos sommelier)
Begränsat antal platser.
Bokning via info@johanneskok.se eller via 013-14 31 90

Nabo, som betyder granne, öppnar alldeles strax upp precis intill Tegnérlunden i
Stockholm. S8Gruppen, som i Linköping driver Johannes Kök, Storan, Malt och Humle,
1854 och Taket, är med som partner, här i sitt första krogprojekt i Stockholm,
tillsammans med dryckeskonnässörerna Liquid Management och krogprofilen
Andreas Höistad.

— välj meny nr. 1 eller 2 —

meny 1
Solrosbröd med Nabo tasty paste
·
Jordärtskocka, crème fraiche, fermenterad majrova, dill, muskot
·
Eldad spetskål, potatismiso, matvete, svartkål, hasselnötter
·
Lagrad ostkräm ”36 månader”, dinkelkrisp, rökt rotselleri, bakat ägg
·
Morötter, rabarberkaramell, rostad bovetesås, grönkål, kavring,
konserverat smör, vinäger
·
Mandelpannkaka, havtorn, rostad vit choklad, syrad grädde

meny 2
Solrosbröd med Nabo tasty paste
·
Jordärtskocka, löjrom, crème fraiche, dill, kavring
·
Råbiff, eldad spetskål, potatismiso, sikrom, hasselnötter, svartkål
·
Mälargös, blåmusslor, buljong, krispig potatis, gröna ärtor, kelp
·
Anka, rabarberkaramell, rostad bovetesås, grönkål, bröd i ankfett,
vinägersky
·
Mandelpannkaka, havtorn, rostad vit choklad, syrad grädde

