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Gästspel av Norbert Lang på Lisa Elmqvist
Restaurang 22 maj kl.11-18
Den 22 maj gästspelar legendaren Norbert Lang oss på Lisa Elmqvist
restaurang och tillagar sina specialkomponerade sparrisrätter. Det är ett
fantastiskt tillfälle att njuta och ta del av Norbert Langs kunskaper. Om du
vill försäkra dig om en fantastisk matupplevelse bör du boka bord direkt!
Varmt välkomna!
OM NORBERT LANG
Norbert öppnade och drev restaurang Paul & Norbert på Strandvägen med
stor framgång. Med sin restaurang erhöll han många toppbetyg i såväl

nationella som internationella restaurangguider, bland annat hade Paul &
Norbert en stjärna i Guide Michelin under ett decennium. För Norbert är
framgångsreceptet enkelt; äkta kvalitet och hög smak är det enda som gäller.
Han har även fått Gastronomiska Akademiens guldmedalj för ”utomordentliga
insatser för matkulturen”.
BORDSBOKNING
Gå in på Boka bord online på vår hemsida eller ring 08 553 404 10

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. Resultatet av denna snart 90åriga målmedvetenhet är inbjudande fiskdiskar, välkomnande restauranger,
en laddad vinbar och fulländande delikatessdiskar – där utbudet av olika
sorters lax är värt ett besök i sig. Nära och långvariga relationer med kunder
och de bästa leverantörerna av fisk- och skaldjur är en förutsättning för att
kunna erbjuda ett dagsfärskt utbud av den högsta kvalitet. Lägg därtill
kunskap om förädling, tillagning och recept så blir resultatet svårslaget –
vilket även givit Lisa Elmqvist förtroendet som enda fisk- och
skaldjurshandlare att vara Kunglig Hovleverantör samt rekommendationer i
Guide Michelin de senaste åtta åren.
Öppettider:
Måndag-Torsdag 9.30-18.00
Fredag 9.30-19.00
Lördag 9.30-16.00
Växel + 46 8 553 404 00
Restaurang + 46 8 553 404 10
Butik + 46 8 553 404 03
www.lisaelmqvist.se
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