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Heja Sverige! – Höstens stora tema ombord på Silja Line
Vi går en händelserik och kulinarisk höst till mötes ombord på Silja Line. Den traditionsenliga Menu Signature har i år komponerats av Svenska Kocklandslaget och Vinovativa.
Denna 7-rättersmeny tar dig med på en unik smakresa genom de svenska landskapen.
Dessutom levererar den omåttligt populära Lisa Elmqvist delikatesser ombord direkt från
Östermalmshallen och en mängd svenska och folkkära artister står för underhållningen.
Svenska Kocklandslaget och vinimportören Vinovativa har tillsammans skapat en exklusiv
7-rättersmeny med sex tillhörande viner som levererar de bästa svenska smakerna. Från norr
till söder får våra sinnen följa med på en unik smakupplevelse där varje rätt representerar
olika delar av landet. På menyn står bland annat; Siklöja med Kalixlöjrom; Äggost från Bohuslän; Oxrygg med smör från Gotlandstryffel.
– Vi i Svenska Kocklandslaget har tillsammans med Vinovativa skapat en meny som bjuder
på en rundresa i smakriket Sverige. Vi uppmanar alla att öppna sina sinnen och följa med på
denna resa ombord på Silja Line, säger Fredrik Larsson och Isak Wiig från Svenska Kocklandslaget.
– Höstens Menu Signature är en fantastisk kombination av smaker och vi är otroligt glada att
få samarbeta med Svenska Kocklandslaget och Vinovativa. Sverige har fantastiska råvaror
och menyn är något utöver det vanliga, säger Tomi Söderström, Customer Experience
Manager på Tallink Silja.
Under hösten får du även njuta av Lisa Elmqvists läckerheter ombord i skaldjursrestaurangen
Happy Lobster. Lisa Elmqvist har anor sedan 1926 och startade sin verksamhet med ett fiskstånd i Östermalms Saluhall. Idag drivs familjeföretaget av fjärde generationen Elmqvist och
levererar havets alla läckerheter genom fyra olika restauranger i Stockholm.
Varje kväll kommer några av Sveriges bästa showartister, musiker, band och dansare att
framföra en fartfylld show med inslag från Sveriges största artister med allt från ABBA,
Tomas Ledin, Ace of Bace, Swedish House Maffia och Avicii. Under några utvalda veckor
kommer även kända svenska artister att bjuda på liveframträdanden utöver det vanliga.
Heja Sverige levererar en härlig kombination av allt som vårt avlånga land har att erbjuda.
Det är inte enbart en båtfärd till Helsingfors, det är samtidigt en resa genom Sverige där
helhetskonceptet genomsyrar hela resan – från avgång till ankomst.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Janis Pavuls
Kommunikationschef, Tallink Silja AB.
Tel: 08-666 34 29. E-post: janis.pavuls@tallinksilja.com

Menu signature 2013
kalix
Siklöja med råg och Kalixlöjrom. Örtsavarin, syltad rödlök och smetana
Geil Riesling Heritage Trocken, Rheinhessen, Germany 8 cl
bohuslän
Äggost från Bohuslän med pepparrot. Blåmusslor,
brynt pilgrimsmussla och ostronmajonnäs
Zweigelt, Claus Preisinger, Burgenland, Austria 8 cl
örebro län
Halstrad Hjälmar-gös med saltbakad rotselleri,
hasselnötter och syrad morot
Yabby Lake Chardonnay, Victoria, Australia 12 cl
gotland
Oxrygg från Gotland, kantareller, råstekta jordärtskockor,
smör av gotlandstryffel och vildlök
Mencia 2008, Avanthia, Valdeorras, Spain 12cl
sorbet
Granite på champagne och rostade anisfrön
Champagne Granite with Roasted Aniseed
dalsland
Getost från Dalspira gård med lökkompott, surdegsbeignet,
inlagd silverlök och ängsyra
Amarone Valpolicella Doc Roncolato, Lavagno, Italy 8 cl
sörmland
Vaniljmousse med stekta Ingrid Marie-äpplen, kolahavre och syrliga maränger
Ingrid Marie POM, Sörmland, Sverige 12 cl

SVENSKA HÖJDPUNKTER
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