VARMT VÄLKOMMEN TILL AMERICAN EXPRESS LOUNGE BY PONTUS
Detta kan du ta del av i Loungen
AMEX FRUKOSTMENY
05:00–10:00
Ost- och kalkonfralla, croissant, pain au chocolat,
yoghurt, Kullamust och valfri kaffe
Centurion Förmåner
Ett glas Mimosa
Express Class frukost
(äggröra, bacon, prinskorv och bakad tomat)
Rågbröd med avokado och ägg
LUNCH- OCH MIDDAGSMENY
10:00 - 20:00
Långbakad fläsksida med smörstekt kål, potatispuré, äpple och senapssås
Hummerbisque med torsk, lax, räkor, grönsaker och saffransaioli
Öjebyröra - kräftor, majonnäs, västerbottensost och kummin på kavring
Penne pasta med stekt skogssvamp, persilja och Grana Padano ost
ÖVRIGT
Rött-, vitt- och rosévin, öl, läsk och juice
Frukt, svenska bakverk, hembakade kakor och snacks
Dagstidningar och magasin. Wi-Fi ”Pontus Guest” - Lösenord ”Arlanda2020”
Centurion Förmåner
Ett glas Billecart Salmon Brut Réserve champagne, avec 3 cl och Gin & Tonic ingår
Platinum Förmåner
Avec 3 cl, Mimosa eller Gin & Tonic kan köpas för 50 kr st
RÄTTER OCH DRYCK FRÅN BRASSERIETS MENY OCH VINLISTA
Går att beställa mot en extra kostnad
Om du lägger upp bilder från loungen på sociala medier får du gärna använda:
#amexloungebypontus
Vi önskar dig en bra start på din resa!
American Express och Pontus Frithiof med personal

A WARM WELCOME TO AMERICAN EXPRESS LOUNGE BY PONTUS
You can enjoy the following in the Lounge
AMEX BREAKFAST MENU
05:00 - 10:00
Cheese and turkey sandwich, croissant, pain au chocolat, yoghurt,
Kullamust and your choice of coffee
Centurion benefits
A glas of Mimosa
Express Class breakfast
(scrambled eggs, bacon, sausage and baked tomato)
Rye bread with crushed avocado and organic eggs
LUNCH AND DINNER MENU
10:00 - 20:00
Slow roasted pork belly with buttered cabbage, mash, apple and mustard sauce
Lobster bisque with cod, salmon, shrimps, vegetables and saffron aioli
Öjebyröra - Crayfish, Västerbotten cheese, mayonnaise and cumin on dark rye bread
Penne Pasta with wild mushrooms, parsley and Grana Padano cheese
ADDITIONAL
Red, white and rosé wine, beer, soft drinks and juice
Fruit, Swedish pastries, homemade biscuits and snacks
Newspapers and magazines. Wi-Fi ”Pontus Guest” - Password ”Arlanda2020”
Centurion benefits
A glas of Billecart Salmon Brut Réserve champagne, digestive 3 cl or a Gin & Tonic included
Platinum benefits
Digestive 3 cl, Mimosa or a Gin & Tonic can be purchased for 50 SEK each
FOOD AND BEVERAGE FROM THE BRASSERIE MENY AND WINE LIST
Possible to order at an additional cost
If you post pictures from the lounge on social media please feel free to use the hashtag below
#amexloungebypontus
We wish you a great start of your trip!
American Express and Pontus Frithiof with staff

