
VEISLUSEÐILL
Við bjóðum við upp á framúrskarandi veitingar og þjónustu ásamt
frábærri aðstöðu sem gerir veisluna að einstakri upplifun. Þjónustan
og aðstaðan er sérsniðin að þörfum og óskum viðskiptavina þannig að úr
verður glæsilegur og eftirminnilegur viðburður. Hér er allt á einum stað.

Samsettur seðill þar sem valinn er einn réttur úr hverjum flokki (eins fyrir alla).

Verð: 10.800 kr. á mann.
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Satt Restaurant  |  Nauthólsvegur 52  |  444 4565  |  meetings@icehotels.is  |  sattrestaurant.is

FORRÉTTIR

Humarsúpa, með ofnbökuðum 
humri og hvítsúkkulaði rjóma

Reykt andabringa með 
döðlumauki og appelsínum

Hvannargrafinn lax með agúrku 
vinaigrette, brauðþynnum og 
sinnepssósu

Rauðbeður og gulbeður með 
hnetum geitaosti og vinaigrette

AÐALRÉTTIR

Þorskhnakki með grillaðri 
sítrónu, volgu kartöflusalati og 
beurre blanc hvítvínssmjörsósu

Lambahryggvöðvi með 
bökuðu sætkartöfluterrine, 
rótargrænmeti  og reyktri 
bernaise sósu

Nautalund með blöndu af 
rótargrænmeti, pomme ana 
kartöflum og Bordelaise sósu

Hnetusteik með kartöfluterrine 
og miðausturlandasósu

EFTIRRÉTTIR

Kardimommu crème brûlée 
með blönduðum ávöxtum og 
jarðaberja sorbet

Volg súkkulaðikaka með 
vanilluís og ávaxtasósu

Lemon tarte með brenndum 
marengs og rjómaís

– Kokkarnir á Satt Restaurant galdra fram ljúffengan veislumatseðil – allt er eldað á staðnum.
– Allt að 280 manns í sæti og 450 manns í standandi veislu.
– Tveir veislusalir sem auðveldlega má minnka og stækka eftir þörfum og óskum viðskiptavina okkar.
– Í sölunum er skjávarpi, skjár, púlt með hljóðnema og hljóðkerfi fyrir talað mál. Hægt er að fá tilboð í hljóðkerfi fyrir 
tónlistarflutning. Vinsamlegast athugið að tónlistarflutningi þarf að vera lokið í síðasta lagi kl. 01:00.
– Árshátíðargestum gefst kostur á hótelgistingu ef óskað er eftir og geta þeir notið aðstöðunnar á hótelinu, slappað af á 
Natura Spa og Satt Restaurant.

Gildir fyrir lágmark 50 gesti. Viðeigandi salur valinn af starfsfólki Icelandair hótel Reykjavík Natura.
Öll verð eru brúttó með VSK og geta breyst án fyrirvara.
Gildir frá 01.09.19 - 31.08.20. 

https://www.sattrestaurant.com

