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Östermalmshallen firar 130 ÅR
Östermalms Saluhall uppfördes i raketfart under 1888! Bygglovsansökan
lämnades in den 13 mars 1888 och godkändes tre dagar senare. Tomtens
befintliga byggnader revs under april/maj och grundläggningsarbetet
inleddes den 1 juni. Tre veckor senare var grunden besiktad och klar. Den 29
september var också taket på plats och hela arbetsstyrkan om 500 man
samlades för en taklagsfest.. Om vi räknar från dagen då
grundläggningsarbetet inleddes den 1 juni 1888, tog det inte mer än sex
månader att få den mäktiga byggnaden klar och den invigdes 30 november
1888 av Kung Oscar II. Är inte det raketfart så säg?Östermalmshallen historia
Torsdag den 29 november firar vi hallens 130 år med extra öppet i butikerna
till 21:00 då bjuds det på musik, smakprover, utlottning, jubileumspriser och

mingel i hela saluhallen.

I Lisa Elmqvist butik har vi under hela jubileumshelgen specialpris på
Blåmusslor, 65 kr/påse,ca 1 kg(ord. pris 95 kr/påse)Ostron,Fine de Claire, 10
kr/st (ord. pris 20 kr/st) Amerikans hummer 490 kr/kg (ord.pris 690 kr/kg)
På Lisa Elmqvist Restaurang firar vi jubileumshelgen med att erbjuda hela
vårt sortiment av Pol Rogers Champagner på glas! Ett unikt tillfälle att t.ex.
njuta av ett glas Cuvée Sir Winston Churchill för 195 kr/gl (ord. pris 333 kr/gl).
Vi har dessutom skapat en Jubileumsmeny där du får 2 rätter för 350 kr (gäller
från kl. 17:00 -22:00) Restaurangen har ordinarie öppettider Torsdag - Lördag
11:00 - 23:00 (köket stänger 22:00).

Hos Husmans Deli erbjuder vi jubileumspriser på Gödkalvsrostbiff, (Holland)
för 248 kr/kg (ord. pris 350 kr/kg) samt grottlagrad Gruyère, för 398 kr/kg (ord.
pris 550 kr/kg).

Jubileumspriserna gäller torsdag 29/11 - lördag 1/12
VARMT VÄLKOMNA ATT FIRA MED OSS

Lisa Elmqvist Restaurang och Butik
I Östermalms Saluhalls smått förtrollade och kulinariska värld har familjen
Elmqvist under fyra generationer erbjudit sina besökare smakupplevelser från
havets alla fantastiska rikedomar sedan 1926.
Lisa Elmqvist har förtroendet att som enda fisk- och skaldjurshandlare i
Sverige vara Kunglig Hovleverantör.

Lisa Elmqvist Butik
måndag-fredag 9.30-19.00, lördag 9.30-17.00
+ 46 8 553 404 03
www.lisaelmqvist.se
butiken@lisaelmqvist.se

Lisa Elmqvist Restaurang
måndag-tisdag 11:00-22:00, onsdag-lördag 11:00-23:00
+ 46 8 553 404 10
www.lisaelmqvist.se
restaurangen@lisaelmqvist.se

Husmans Deli
Hos Husmans Deli hittar du alltid vårt fina urval av kött, charkuterier och ost
från marknadens bästa leverantörer.

måndag-fredag 9.30-19.00, lördag 9.30-17.00
+46 8 553 404 80
www.husmansdeli.se
info@husmansdeli.se

lisapåväg
Hos lisapåväg i Östermalms Saluhall finner du våra mycket goda, men lite
enklare måltider från Lisa Elmqvist och

Husmans Deli

måndag-fredag 9.30-19.00, lördag 9.30-17.00
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