FÖRRÄTTER

HUVUDRÄTTER

HUVUDRÄTTER

(FISK & VEG)

(KÖTT & FÅGEL)

CHEVRÉ CHÂUD

KÅLDOLMAR

ENTRÉCÔTE

Gratinerad getost, rostade betor, valnötter,
skottsallad och honungsvinaigrette
95,-

Fyllda med potatis, lök och linser, serverade med
lingon samt puré på rostad palsternacka
165,-

Grillad Entrécôte (250g)med haricots vertes,
pommes frites, bordelaise- och bearnaisesås
255,-

SVAMPSOPPA

BÖNBURGARE X

LAMMRACKS

Krämig svampsoppa på säsongens svamp med
dillfrö och krutonger
129,-

Bönburgare, cheddarost, briochebröd, sallad, tomat,
lök, pommes frites, ketchup och dragonmajonnäs
169,-

Lammracks med rostade betor, inkokt lök,
potatispuré, getost, örter och skysås
245,-

GRAVAD LAX

FISK & SKALDJURSSOPPA

BURGARE X

Gravad lax serverad med endive samt
citrus- och krassesallad
95,-

Krämig fisk- och skaldjurssoppa på lax och torsk
serveras med fänkål, dillolja, räkor, musslor och aioli
175,-

På högrev och bringa, briochebröd, cheddar, sallad,
lök, tomat, pommes, ketchup och dragonmajonnäs
169,-

CHARKUTERIE

SMÖRSTEKT TORSK

COQ AU VIN

Bresola och lufttorkad skinka med
marinerad kronärtskocka och oliver
125,-

Smörstekt torsk serverad med potatispuré,
bondbönor, krispig kål och vitvinssås.
255,-

Brässerad Svensk kyckling med potatispuré,
örtrostad svamp, sidfläsk och pärllök
195,-

MELLANRÄTTER

DESSERTER

(HEL & HALV)

MOULES FRITES

CREME BRULEE

Vitvinskokta musslor i grädde med persilja och
vitlök, serverade med aioli och grillad baguette
Stor 175,- ingår pommes / Liten 105,-

Vanilj- och gräddpudding med bränt och
karamelliserat lager socker på toppen
79,-

PLOCKTALLRICK

CHOKLADMOUSSE

Bresola och lufttorkad skinka med veckans ost,
marinerad kronärtskocka och oliver
Stor 195,- (ingår pommes & dragonmajonnäs) / Liten 125,-

Luftig chokladmousse med syrliga hallon
och riven sockerkaka
79,-

CEASARSALLAD

ÄPPELPAJ

Grillad Svensk kyckling, romansallad, rödlök, bacon,
parmesan, krutonger och kaprisdressing
Stor 165,- / Liten 99,-

Bakad smördeg med varm
äppelkompot och vaniljglass
89,-

SNACKS

KVÄLLENS SORBET

NÖTTER
MANDLAR

30,-

Hör med servisen vad som
erbjuds ikväll
45,-

30,-

CHOKLADTRYFFEL
Små, naggande goda
med massa kärlek
30,-

En tredjedel av all mat som produceras
i världen kastas, därför har vi Doggy Bag
om du inte orkar allt.

Same, same but different. För att bevara
regnskogen så är allt vi serverar fritt från
dålig palmolja.

