
 
 
 

16. august 2020 
”Søndags-live på Perssons” med Monica Zetterlund-tema 

 

  
 
 

Monica Z, Elg & Jazzvals 
”Monica Z, Elg & Jazzvals” det er vores tema den 16. august. Vi præsenterer stolt Perssons Z-trio: Katarina 

Sörenson Palm, Åsa Ahlander og Peter Persson sammen med Eva Kunda Neidek som pianist & kapelmester. 

Vi underholder mellem retterne med egne fortolkninger af flere af de sange der gjorde Monica Zetterlund 
uforglemmelig. Monica Z havde en unik evne til at forene jazzrytme, folkelighed, humor og alvor.               

Tage Danielsson beskrev henne som ”Ett lingonris som satts i ett cocktailglas”. 

Glæd jer til er gastronomisk og musikalsk rejse fra Värmland til New York, hvor I kan nyde                                
en lækker 3-retters menu, skabt af køkkenchefen Peter Almén. 

 
Søndags-live på Perssons 

Søndags-live bliver afholdt som et nyt event hver måned. Følg med i vores skiftende med skiftende tema, 
sangere, musiker og menu på Facebook, Dinnerbooking og www.Perssons.dk  

Alle gæster spiser 13.30-16.30. I sidder selvfølgelig på behørig afstand fra andre gæster og sangere. 
Adressen er Vingårdstræde 21, København K. 

Premieren for ”Søndags-live på Perssons” 14. juni med tema ”Evert Taube, Angus & Tango” var udsolgt og gik 
over al forventning. Et stort tak til Perry Stenbäck som var dagens eminente trubadur, der underholdt mellem 

retterne. I kan læse feedback både på Dinnerbooking og www.Perssons.dk  

 

Altid særpris for Danske Torpare 
Som medlem af Danske Torpare, får I altid 15% rabat på maden, når I spiser på Perssons Mat & Musik.    

Book blot gennem linket på siden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3-RETTERS MENU & LIVE MUSIK 
Starter: Löjrom & Vänerns stilla krusning 

Väner löjrom med syrnet fløde, rødløg og dild. Serveres på Värmlandsknækbrød. 
Main: Älg & kantarell i Värmlands djupa skogar 

Grillet elg entrecote, honning-glaseret pastinak, rosmarinæble og kantarelsauce.                                  
Serveres med kartoffelterrin. 

Dessert: Lingonris i ett cocktailglas 
Vanilleis New York style, råsyltede tyttebær, dulce de leche og kardemomme-crumble. 

 
Pris: 420 kr. per person (normalt 495 kr.) 

 
 

3-RETTERS VEGANSK MENU & LIVE MUSIK 
Starter: Sommarvals med raps & fläder 

Brændt sommerkål, ristede nødder, hyldeblomst-eddike og koldpresset rapsolie. 

Main: Värmlands skogsmark & kantareller 
Rodfrugtsrøsti med kantareller og råsyltede tyttebær. 

Dessert: Lingonris & en natt i New York 
Sensommerbær med tyttebær-granité og knas 

 
Pris: 420 kr. per person (normalt 495 kr.) 

 
 

VIN-MENU: 3 glas vin samt Zoegas kaffe / te (med påtår) 
 

Pris: 250 kr. per person 
 
 

Køb billet med rabat, til 3-retters menu og live musik via DinnerBooking på følgende link: 
https://dinnerbooking.com/dk/da-DK/eventbooking/event/5455/sondags-live-pa-perssons-rabat  

 

Følg gerne Perssons Mat & Musik på Instagram, Facebook og Linkedin. 

Hjärtligt välkomna! 

 
Perssons Mat & Musik 

Vingårdstræde 21 
1070 København K 

Peter Persson 
Tel: +45 28582865 
Info@perssons.dk 
www.perssons.dk  

	


