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--- Förrätter ---

--- Tilltugg --FRITERAD AVOKADO
Mango och jalapenodressing
G

SOUVASRÖKT RENCARPACCIO

59

Chevré – hjorton - jordärtskockschips (M)
129
Dryckesrekommendation: Brooklun lager 62

----------

----------

SERRANO
Marinerad fetaost

LÖJROM

45

Rösti – smetana - picklad rödlök (M)
109

----------

Dryckesrekommendation: Babich estate sauvignon blanc glas 99

OSTGRATINERADE NACHOS, SALSA

----------

(M)

VITLÖKSBRÖD

----------

tzatziki, oliver (G) (M)

69

(M)

49

FRITERAD SÖTPOTATISPOMMES
Tryffelaioli
(G)

69
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--- Varmrätter --FLÄSKFILÉMEDALJONGER
Pommes – bearnaisesås – tzatziki - stekta grönsaker
(M)

215

Dryckesrekommendation: Altos ibericos crianza glas 85

----------

SAFFRANSDOFTANDE FISK & SKALDJURSGRYTA
Torsk - lax - musslor - räkor - kräftstjärtar - vitlöksrostat surdegsbröd (G) M

219

Dryckesrekommendation:

--- Varmrätter --KALVYTTERFILÉ CAPRESE

Italiensk potatiskaka – cocktailtomater – mozzarella – basilika
kronärtskockspesto - balsamicosky
(M)

259

Dryckesrekommendation:

Tabali syrah glas 79
----------

HJORTYTTERFILÉ

Senapskryddad rödvinssky - stekt spetskål - friterade jordärtskockor

349

Dryckesrekommendation:

AA Pansa Blanca 89
----------

La bastide cotes du rhone glas 95
----------

HÄLLEFILE

RÖDVINSBRÄSERAD OXKIND

289

Mandelpotatispure – sidfläsk - confiterad purjolök
(M)

Mandelpotatispure - dillsmörsås - honungsrostade rödbetor
(M)
Dryckesrekommendation: cordiellera chardonnay 89

229

Dryckesrekommendation:

XII luna crianza glas 79
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--- Varmrätter --DUBBELBURGARE
Avokado – bacon – roman - picklad rödlök – tomat - 2 sorters ost - tryffelaioli
(G) (M)

189

Dryckesrekommendation:

Gran coronas cabernet sauvignon glas 85
----------

PAPPARDELLE
Skogschampinjon – kantareller – ostronskivling – grädde – tryffelolja - parmesan
GM

199

Dryckesrekommendation:

--- Desserter --CRÈME BRÛLÉE
Blåbär och lingonkompott M

99
Dryckesrekommendation: Moscatel oro glas 59
----------

KLADDIG CHOKLADMUFFINS
Havtornscreme - vispgrädde
M (Går att få vegan)

89
Dryckesrekommendation: Moscatel oro glas 59
----------

KVÄLLENS KAFFEGODIS
M

55

Rocca del macie vernaiolo chianti glas 85

----------

----------

GLASSDESSERT

RÖDBETA OCH TOFUBIFF

1 Kula glass - chokladsås
M

Stekt spetskål - friterad jordärtskocka - confiterad purjolök - timjan och
ört sky (Vegan)

189

Dryckesrekommendation:

Wente morning fog chardonnay glas 95

59

--- Dessert vin --Moscatel Glas 59
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--- Smörgåsar ---

--- Sallader ---

STRANDKANTENS GIGANTISKA RÄKMACKA

SALLAD MED SERRANOSKINKA

Rostat surdegsbröd - handskalade räkor - ägg - majonnäs - grönsaker
- citron
(G)

Friterad avokado – mango - jalapeño dressing – bröd & smör

159

189

----------

----------

KLASSISK RÄKSMÖRGÅS

Handskalade räkor - rostat surdegsbröd - ägg - majonnäs - grönsaker
– citron
(G)

KLASSISK RÄKSALLAD

129

Rhode island - bröd – smör
(G) (M)

159

ALLERGIER
Prata med personalen om det finns allergier.
Vi allergimärker med gluten & mjölkprotein om det finns i våra maträtter. Finns ingen markering
så betyder det att rätten är fri från gluten & mjölkprotein. (G) betyder att rätten går att få glutenfri.
Likadant med (M) för mjölkprotein.

