
SOCIALA MIDDAGEN  650 kr
Gott att dricka till  450 kr 
Smakmeny med kökets utvalda rätter att dela på 
tillsammans vid bordet. Finns även som lakto-ovo vegetariskt.
Gäller för samtliga i sällskapet. Sista beställning 21.30

    
----------------------------------------------------------

TILLTUGG
Popcorn med brynt smör och Västerbottensost  55 kr

Grillat ostron med löjrom och brynt smör  65 kr

Naturella ostron med vinäger och lök   40 kr/st
105 kr/3 st 

Mandelpotatischips med tryffel    95 kr
Alpostcrème och hasselnötter

Västerbottensost    75 kr 
Hjortron och pilsnerkavring

Friterade ostbollar med kantareller  75 kr
Ricotta, parmesan, brynt smör och salvia

Köksbarens grillade björkrökta bacon   65 kr

Ett fat med kallskuret   145 kr
Vit salami och lufttorkad svinnacke från Undersåker 
i Jämtland  
     

----------------------------------------------------------

FÖRRÄTTER 
Pocherat ägg    165 kr

Smörstekta kantareller, Västerbottensostcrème, 
brioche och vattenkrasse

Broccoli och grönkål   125 kr
Sesam, japansk majonnäs, jordnötter, agavedressing 
och Shichimi Togarashi

Havskräftstempura   155 kr
Kimchiimajonnäs och sallat

Löjrom från Kalix 30 gram   245 kr
Smörstekta kantareller, Västerbottensostcrème, 
brioche och vattenkrasse

Råbiff på oxfilé från Österbotten   165 kr
Gräslöksmajonnäs, syrad lök, pepparrot, friterad 
kapris och grillat surdegsbröd

----------------------------------------------------------

RÅBIFFSTISDAG
Utöver vår originalversion av råbiff serverar vi på tisdagar 

en råbiff inspirerad av säsongens råvaror  

----------------------------------------------------------



FRÅN KÖTTSKÅPET 
Entrecôte 250 gram     350 kr

Från gårdar i Österbotten. Hängmörad i 7 dagar.

Oxfilé      375 kr
Från gårdar i Österbotten

Vällagrad entrecôte 250 gram     500 kr
Från norrländska gårdar. Hängmörad i 30 dagar, 
stöpt i talg och lagrad i ytterligare 30 dagar.      

Clubsteak för 2 personer    825 kr
Ryggbiff på ben från norrländska gårdar. 
Hängmörad i 30 dagar.

Kotlettrack      275 kr
Gris från Edgården i Robertsfors

Välj ett valfritt tillbehör 
Citron- och parmesanslungade pommes frites och bearnaisesås 

Grönsallat med körsbärstomat, lök, vinäger och bearnaisesås

Kantareller, friterad rotselleri och färsk tryffel med brynt smör, 
hasselnötter och tryffelsky (tillägg 45 kr)        

----------------------------------------------------------

VARMRÄTTER
Helgrillad blomkål    225 kr

Crème på alpost, kantareller, friterad 
rotselleri, brynt smör och hasselnötter

Röding och forellrom    295 kr
Smörglacerad spetskål, kålrabbi, äpple,  kräft-
och krondillssås

Piggvar och tryffel     345 kr
Mandelpotatispuré, saltbakade betor, tryffelsky, 
riven anklever och rödbetscrisp

Grillad rådjurstek   345 kr
Karl-johanssvampkorv, rotsakssenap, svartkål, 
rostad jordärtskockscrème, sky och trippelfriterad 
Caroluspotatis från Oxviken

Råbiff på oxfilé från Österbotten    265 kr
Gräslöksmajonnäs, syrad lök, pepparrot, friterad 
kapris, grillat surdegsbröd och pommes frites

Köksbarens tryffelburgare    245 kr
Hängmörat nötkött från Gubböle, pecorino, lardo, 
potatiscrisp, sallat och bifftomat, tryffelmajonnäs 
och pommes frites 

----------------------------------------------------------

 



OSTAR
Västerbottensost    75 kr

Hjortron och pilsnerkavring
----------------------------------------------------------

DESSERT
Chokladtryffel    30 kr

En kula glass eller sorbet   50 kr

Plommon i amaretto  95 kr 
Mandelkaka och rostad mandelglass 
Dessertvin: Pineau Francois Pineau des Charantes 5 cl 75 kr

Halloncheesecake  105 kr 
Confiterad tomat, ros och hallonsorbet 
Dessertvin: 2002 Chateau Sudiraut Sauternes 5 cl 125 kr 

Chokladbakelse  125 kr 
Karamelliserade havtorn, maräng och karamellglass 
Dessertvin: 2013 Joao Barbosa Moscatel de Setubal 5 cl 75 kr

Åkerbär från Umeå  145 kr 
Vaniljglass och mandelflarn
Dessertvin: Tokaji Királyudvar Azsu 5 cl 125 kr 

----------------------------------------------------------

ROMPROVNING 195 kr
Tre sorters rom, kaffe och chokladtryffel

----------------------------------------------------------

DESSERTVINER     GLAS 5 cl 
Brännlands Iscider 35 brix   95 kr
2013 João Barbosa Moscatel du Setubal Portugal 75 kr
NV Pineau Charentes Tradition Blanc agé de 5 ans 75 kr
2013 Királyudvar Tokaji Aszú ‘Zemplen Hegyhat’ Ungern 125 kr
2002 Château Suduiraut 1 er Cru Sauternes  125 kr

----------------------------------------------------------

KAFFE FRÅN JOHAN & NYSTRÖM KAFFEROSTERI   
Bryggkaffe  38 kr 
Dubbel espresso  42 kr 
Cappucino  48 kr 

----------------------------------------------------------

COCKTAILS EFTER MATEN
Espresso martini    135 kr

Kaffelikör, vodka och espresso 

Irländskt kaffe    125 kr
Tullamore Whiskey, grädde, socker och muskotnöt

En klassiker från Skottland   145 kr
Hendricks Gin, gurka, Fentimans tonic och svartpeppar

----------------------------------------------------------


