Lagerqvist
Cocktail Club
Lagerqvist Cocktail Club är platsen där gastronomi,
musik, spirituosa och noga utvalda cocktails möts. För en förhöjd
smakupplevelse har vi kombinerat en signatur-cocktailmeny
som inspirerats från vår egen fantasi, tvivelaktiga ingredienser
och i denna utgåva ur konstens värld.

DEAR GUEST

P å föl j an de s ido r komm e r d u at t
uppt äcka en b red s am lin g kon s t v e r k
frå n b ö rj an av 1900- t a l e t .
Vi h ar anv än t des s a ö g on bl i c k i
h ist orien fö r att tolka oc h för s t å
smak g enom s könh et, s y m bol i k
o ch pers pektiv.

Slå dig ner, utt olka,
upptäck & framför allt - njut

TAMARA IN A
GREEN BUGAT TI

Art Deco
Tamara de Lempicka
Poland
1929

Analys:

ELEGANT & REFINED
Snabb, distinkt och modern. Bilden är trotsig i sitt framåtblickande
och progressiva utförande, en symblol för en femme fatale som
modigt träder fram i 20-talets mansdominerade värld med en
obekymrad förundran och sjudande värdighet.

Roasted coconut, rose blossom water,
Bombay Sapphire gin, champagne.

150:-

FLIGHT OF AN
AEROPL ANE

Suprematism
Ola Rozanovag
Russia
1916

Analys:

THRILLING & COMPLEX
Meditativt och lugnande, i en något kaotisk scen. Färger i lager
lockar in dig med aningslös glädje och förleder dig med ett
naivistiskt motiv, men fångar ändå din nyfikenhet. Ge dig själv tid
att tänka, analysera ditt undermedvetna och sök efter en väg ut.

Capsicum and fennel seed, capsicum juice,
pickled satsuma, chamomile, pisco.

150:-

MAMA, PAPA IS
WOUNDED

Surrealism
Yves Tanguy
America
1926

Analys:

REFLECTIVE & WILD
Genom en vidsträckt rymd med övernaturligt ljus framträder
ett suggestivt postapokalyptiskt ödelanskap som uppvisar ett
komplicerat förhållande mellan verkets titel och motiv, något
som skapar rädsla och mångtydighet. Ändå lyser hoppet igenom,
något, men det bleknar snabbt inför den kraftfulla naturen.

Tamarind acid, chick pea, basil, coffee infused
Grey Goose vodka, tequila Reposado.

150:-

CL ARINET AND
BOT TLE OF RUM

Analytical Cubism
Georges Braque
France
1911

Analys:

PENSIVE & INTRIGUING
En explosion av varseblivning genom en analytisk diskurs som
briserar med musikaliska teman. Den här bilden uppmanar dig
att upptäcka glädje genom det okända och konfrontera känslan
av bildspråk. Trots sina mörka övertoner kan man ändå avslöja
en subtil glädje i fragmenten.

Rye bread liqueur, plum, timut cordial,
Absinthe, jamacian rum.

150:-

MONA LISA WITH
A MUSTACHE

Dada
Marcal Duchamp
France
1919

Analys:

CAREFREE & CHEEKY
Att ta den välkända, kraftfulla och mäktiga Mona Lisa och
trivialisera henne utmanar ens uppfattning om konst och vad
själva konceptet står för. Genom att ändra en liten aspekt av
ett mästerverk tas all relevans bort från det förflutna. Detta
ifrågasätter allvaret i kulturell betydelse och ikonismen.

Preserved berries, lime curd, orange liqueur,
rose blossom water, marshmallow, Grey Goose vodka.

150:-

COMPOSITION VIII
(THE COW)

Neoplasticism
Theo Van Doesburg
Holland
1918

Analys:

CURIOUS & ALLURING
En uppriktig definition av abstraktion, djärv i sin naiva natur,
men ändå komplex i sitt varsamma och sköra utförande av
färgkomposition och arrangemang. Denna bild ger oss tid att
dekonstruera det vi tror oss veta om vår gemensamma omvärld.
Vi tvingas söka ordning i strukturen.

Punch chai masala, pineapple, corriander seed,
kummin, cinnamon, brandy, golden rum, mezcal.

155:-

DIAGONAL KOMPOSITION
TAMBUR II

Concretism
Otto Gustav Carlsund
Sweden
1928

Analys:

HONEST & COMPELLING
I avsaknad av detaljer och distraktion är man utelämnad till
att fundera över betydelsen av ett naivt objekt. Genom minimal
detaljrikedom kan man observera och framhäva lojalitet i de
ödmjuka formerna samtidigt som man kommer till insikt om
bristerna i livet självt. Konstnären fruktar att normerna för
värde och värdighet kan komma att ändras. Det gör vi alla.

Beetroot, red wine, soured raspberry, golden syrup,
sun dried tomato, Campari, vanilla Grey Goose vodka.

150:-

DYNAMISM OF A
DOG ON A LE ASH

Futurism
Giacomo Balla
Italy
1912

Analys:

INTIMATE & ECCENTRIC
På varandra följande rörelser fångas nästan fotografiskt med
en känsla av intimitet. Godtycklig i sin analys, men ändå återges
en skildring av framåtanda i en relation, blir det banala också
det väsentliga i framställningen av ett vardagligt tema. Vårt
fokus flyttas och innebörden förskjuts från subjekt till objekt
till det okända.

Banana, oats, greek yogurt, orange,
citrus, yellow charteuse, aged aquavit.

150:-

SORIA MORIA
SLOT T

Neo-Romanticism
Theodor Severin Kittelsen
Norway
1911

Analys:

STIRRING & CRISP
En berättelse om att erövra elementen och skörda skönhetens
belöning. Ett djärvt ögonblick av oskuldsfullhet fångat genom
fullbordandet av en okänd resa som företagits av en namnlös själ.
Vi underkastar oss vågspelets triumf och uppskattar i förundran
den enkla njutningen av morgonvärme som kommer fram i fjärran.

Smoked honey matcha tea, white chocolate,
rooibos, cinnamon spice, genever.

150:-

THE

No & Low
alcohol
Fö r d i g s o m s ö ke r
en paus från alkohol
men ändå inte vill
kompromissa
med smak och
skönhet.

J APANE S E PR OPS
Japanism
Theodor Pallady
Romania
1930

ABAPORU
Naive Art
Tarsila do Amaral
Brazil
1928

R EF R ES HING

SPARKL ED

Alco free white wine / sake,
plum shrub, lemon, sumac.

Lime curd / limoncello,
pineapple, lime, agave,
sparkling tonic.

F U LL BODIE D

SOU RED

Alco free red wine / malbec,
soured raspberry, sumac.

Alco free white wine /
dry vermouth, pineapple,
lime, lemon, agave.

Alkoholfri 60:- / Med Alkohol 85:-

THE

Classics
Fö r d i g s o m v i l l
ha en drink som är
både förfinad och
välbekant och som är
orubblig i smak och
presentation.

S HER RY C O B B LE R

CL OVE R CLU B

Spanish sherry, fresh fruit.

Bombay Sapphire gin,
lemon, raspberry.

E S PR ESSO M ARTIN I

AIRMAIL

Grey Goose vodka,
coffee liqueur, espresso.

Gold rum, champagne,
honey, lime, orange.

SID ECA R

B E E S K NE E S

Cognac, cointreau, lemon.

Bombay Sapphire gin,
lemon, honey.

GR A SSHOPPE R

PE NI CI L L I N

Crème de menthe, cacao,
half & half.

Naked Grouse, ginger,
honey, lemon.

E AS T S IDE
Bombay Sapphire gin,
cucumber, mint, lime.

130:-

THE

Censorship
cocktail
Osäker på vad
d u s k a b e s t ä l l a?
säg till!

130:-

Snacks
Utvalda oliver ....................................... 40:Marconamandlar.................................. 40:Fermenterade grönsaker....................... 40:Kökets chips.. ......................................... 40:Ostbricka.. . ........................................... 120:Tre sorters ost med marmelad och bröd.

Prosciutto crudo .................................. 80:Krispigt bröd, olivolja.

Pata negra (Jamon Iberico)...................... 130:Charketurier, krispigt bröd, olivolja.

Friterad kronärtskocka.. ........................ 80:Parmesancréme.

Ta r t a r e r 14 5: K l a s s i s k r åb i ff
Betor, dijon, pepparrot, rödlök,
gräslök, kapris, äggula.

T h a i l ä n d s k r åb i ff
Ingefära, svamp, vårlök, chili, gravat
äggula, koriander, kokos, tom kha gai.

Koreansk tartar
Sesam, soja, gochujang, vårlök, vitlök,
bae päron, frisésallad, äggula.

Laxtartar
Citronmajjo, kapris, rödlök, gräslök,
parmesan, brynt smör.

Champagne & Cava
Launois Père et Fils ..................................... 120:Grand Cru BdB. (Champagne)

Louis Roederer............................................. 175Brut Vintage. (Champagne)

Segura Viudas.............................................. 85:Brut Reserva. (Cava)

Rött vin
La Spinetta - Barbera d’Asti..................... .......................... 1 40:Musella - Ripasso................................... ........................... 125:Ruida Domo - Tempranillo.................................................. 85:Baron de Ley - Rioja............................. ........................... 110:Brazin Cellars - Zinfandel....................... ........................... 110:Barrels and Drums (alkoholfri).......................................... 50:-

Vitt vin
Domaine Weinbach - Riesling................. .......................... 1 35:Jean-Pierre Grossot - Chablis................. ........................... 125:Francois Crochet - Sancerre.............................................. 120:Maximin Grünhäuser - Riesling. ...................................... 115:Ruida Domo - Airen.......................................................... 85:Castro Brey - Albariño...................................................... 110:Barrels and Drums (alkoholfri).......................................... 50:-

Öl
Stella Artois (Fat 33/50 cl)....................... ..................... 6 5:-/75:Goose Island IPA (Fat 33/50 cl). .................................... 75:-/85:Wisby (Lager 33 cl)............................................................. 75:Spaten (Lager 50 cl). .............................. ........................... 85:Krušovice (Lager 33 cl)..................................................... 75:Mikkeller American Dream (Lager, Glutenfri 33 cl)................ 75:Södra Maltfabriken (Pale Ale 33 cl). .................................... 85:White Bulldog (IPA 33 cl). ...................... ............................ 85:Brekeriet Uncle Brett (IPA 33 cl).......................................... 85:To Øl The Haze Craze (IPA 33 cl)......................................... 85:Mikkeller Peter Pale & Mary (APA Glutenfri 33 cl).............. 75:Franziskaner Hefe-Weisse (Veteöl 50 cl)............................... 85:Becks alkoholfri (Lager 33 cl).................. .......................... 40:Mikkeller Drink’in The Sun (alkoholfri ALE 33 cl)................. 60:Easy Rider Bulldog (alkoholfri IPA 33 cl)................................. 60:-

Cider
Angry Orchard Crisp Apple........................................... 79:Briska päron.. . . ................................... .......................... 65:Briska päron (alkoholfri).................................................. 40:-

