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Kommendören goes Comfort food! Mellan den 26e feb – 2a mars stryker 
komfortabla vibbar in från USA, i allt från mat, dryck, musik och interiör.   
 
Kommendören bjuder in till en hel vecka med mat som är till för att verkligen njutas av. I dagarna 5 
erbjuds exklusivt en meny med Comfort Food, amerikanska kvalitetsviner och öl.  
Inspirationen till menyn kommer från hela Amerika och bygger på rätter man känner igen och mat att 
längta efter dvs. ”Comfort food” 
 
Comfort Food kan definieras med rätter som lever kvar, recept som bevaras och älskas år efter år. 
Kommendören har tagit fram en gedigen meny där de satt sin egen prägel på förrätter, varmrätter och 
dessert.  
Vad sägs om ”Pig, Egg and truffle”, Crab cake med hot’n spicy majo eller Mac and Cheese toppat 
med inget mindre än 3 olika sorters ost. Det utlovas en fest för smaklökarna och gästerna kommer inte 
att gå ifrån hungriga.  
 
På dryckessidan har restaurangen valt att satsa på kvalitativa amerikanska viner som servera på både 
glas och flaska, barlistan utökas även med flertalet sorters öl.  
 
”Kommendören är en restaurang där gästerna gärna unnar sig en bra flaska rött, under vår vecka 
med Comfort food kommer riktigt bra viner från USA även finnas tillgängliga på glas. Det är också 
kul att få låta ölen ta större plats, speciellt när även den paras ihop med maten” säger Lisa Hedelin, 
Restaurangchef på Kommendören 
 
Det kommer att levereras festlig stämning under hela veckan och utöver ovanstående komponenter så 
gästas restaurangen bland annat av DJs, beer pong och dekorativa inslag.  
Menyn serveras kvällstid i både bar och matsal, du kan alltså säkra din Comfort food upplevelse och 
boka ditt bord redan nu.  

Meny Comfort food:  
 

Small dishes ... 

Spicy Chicken Wings 120: - 
blue cheese , celeriac 

Pig, Egg and Truffle 135: - 
parmesan, arugula, crispy pork rind 

Crab Cakes 140: - 
lemongrass, hot´n spicy mayonnaise 

 

Main course ... 
Mac & cheese 180: - 

cheese x 3, oxtail ragout 
Pastrami Reuben sandwich 195: - 

sauerkraut, levain bread, dijon, cheddar cheese, 
pickles 

Chargrilled Burger 195: - 
Roquefort cheese, caramelized white onion, home 

fries 
New York Strip Steak 285: - 

Bbq, creamy corn, jalapeño, home fries 

Philly Cheese Steak Sandwich 240: - 
rib eye, levain bread, baby gem salad, home fries 

Sides ... 
Disco Fries 65: - 

cheddar cheese, gravy 
 

dessert ... 
Bourbon Apple pie 95: - 

oat crumble, vanilla custard, apple, bourbon syrup 
 

American beer ... 
Ballast Point Sculpin 
Pabst Blue Ribbon 

Bronx American Pale Ale 
New Belgium Fat Tire, Amber Ale 

Brooklyn Defender 
Brooklyn Local 1 

Brooklyn, Bel Air Sour Ale 
Non-alc.  

Brooklyn Special Effects 
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American wine ... 

2016 Andrew Murray, Syrah, Santa Ynez Valley 160/660 kr 
2015 Ken Wright, Pinot Noir, Willamette Valley 185/760 kr 

2014 Bogle Phantom, Petite Syrah/Zinfandel/Cabernet Sauvignon, California 190/785 kr 
2015 Forman Chateau La Grande Roche, Cabernet Sauvignon, Napa Valley 260/1080 kr 

 

 


