FÖRRÄTT
* F1. Chili- och vitlöksmarinerade oliver

49:-

* F2. Vitlöksbröd med tzatziki

49:-

F3. Vårrullar
med kycklingfärs och glasnudlar, serveras med
sweetchilisauce

65:-

* F4. Bruschetta med chévreost, valnötter och honung

69:-

F5. Toast Skagen
husets skagenröra serveras på smörstekt bröd

79:-

POKÉ BOWL
Sushiris, mixsallad, picklad rödkål, avokado, mango,
cocktailtomater, sjögrässallad, rostade sesamfrön,
välj mellan:
–
–
–
*–

sushi lax & inlagd ingefära
kyckling
handskalade räkor
tofu

toppas med dressing, välj mellan:
- srirachamajo
- limemajo
- sweetchilisauce
Allergisk mot något?
Vänligen meddela
serveringspersonalen.

* Vegetariskt

149:139:149:129:-

VARMRÄTTER
V1. Sjöglimtens plankstek
med baconlindad grön sparris, gratinerad tomat,
bearnaisesås, rödvinssås och duchessepotatis,
välj mellan:
– oxfilé
– ryggbiff

279:209:-

V2. Plankstek med lax
med grön sparris, gratinerad tomat, skagenröra
och duchessepotatis

199:-

V3. Fläskfilé Oscar
med bearnaisesås, handskalade räkor och
grön sparris, serveras med potatisgratäng eller
klyftpotatis

179:-

V4. Husets hamburgare
gjord på högrevsfärs med bbq-majo, cheddarost,
picklad rödlök och tomat, serveras med pommes
och coleslaw

179:-

V5. Schnitzel
med bearnaisesås och pommes

169:-

V6. Krämig skaldjurspasta
med vitvinsås, scampi, kräftstjärtar samt musslor,
toppas med ruccola och riven parmesanost

179:-

* V7. Pankofriterad halloumiburgare
med mango chutneydressing och syltad rödlök samt
grönkålschips, serveras med tryffelmajonnäs
och pommes

179:-

* Vegetariskt

SALLADER
S1. Hälsotallrik
quinoa, mixsallad, fetaost, avokado, apelsin, banan,
edamame, tzatziki och sweetchilisauce,
välj mellan:
– kyckling
– handskalade räkor
* – friterad halloumi
* – falafel

139:149:139:129:-

S2. Ceasarsallad
med grillad kycklingfilé, knaperstekt bacon,
romansallad, cocktailtomater, rostade krutonger,
riven parmesanost och ceasardressing

139:-

BARNMENY
(gäller för barn upp till 12 år)
B1. Fläskfilé med bearnaisesås och pommes frites

99:-

B2. Krispig kycklingfilé med sötsursås och pommes frites

89:-

B3. Pannkakor med sylt och grädde

79:-

*
Allergisk mot något?
Vänligen meddela
serveringspersonalen.

* Vegetariskt

EFTERRÄTTER
E1. Creme Brûlée

69:-

E2. Citron tartufo
en kärna av limoncello täckt av citronglass
och finhackad maräng

69:-

E3. Vaniljglass
med bär

39:-

E4. Sorbet med bär
(varierande smaker)

39:-

KAFFE / TE
Americano
Americano (koffeinfritt)
Espresso enkel
espresso dubbel
Cappuccino
Caf Latte
Chai Latte
Caf Mocha
Te (olika smaker)

AVEC
30:30:25:30:32:35:35:35:30:-

ñ

å

ä

å

135:-

å

– Kaffe Karlsson, 5cl
Baileys, Cointreau,
kaffe & vispad grädde

å

135:-

ä

– Irish Coffee, 5cl
Tullamore Dew,
farinsocker, kaffe
och vispad gr dde

í

135:-

é

– Baileys Coffee, 5cl
Baileys, kaffe och
vispad gr dde

é

ö

KAFFEDRINKAR

Baileys
Cointreau
Jack Daniels
Tullamore Dew
The Famous Grouse
Laphroaig 10 r
Bowmore 12 r
Bowmore 15 r
Bowmore 18 r
Plantation Rom
Bacard Ron 8 A os
Gr nstedts Monopole vsop

per cl.

15:18:18:18:20:28:26:32:50:20:23:22:-

DRYCK
Coca-cola, 33cl
Coca-cola zero, 33cl
Fanta, 33cl
Sprite, 33cl
Mineralvatten, 33cl
Lättöl, 33cl
Juice
Mjölk
Mer

30:30:30:30:30:30:30:25:16:-

RÖTT VIN
Glas 79:-

Flaska 349:-

– Torre del falasco IGT
-italien
- corvina
Halvtorrt, välbalanserat
vin med fruktigt inslag av
körsbärskärnor, björnbär
& krydda.
Flaska 399:– La légende D’Helios
- spanien
- merlot, cabernet
Kryddig & mjuk med smak
av röda bär & toffee.

ÖL / CIDER
På flaska
Brewdog punk ipa, 33cl
Sierra nevada pale ale, 33cl
Stella Artois, 33cl
Bryggmästarens premium
gold, 50cl
Corona, 33cl
Chang, 32cl
Carlsberg hof, 33cl
Rekorderlig päron, 33cl
Rekorderlig säsongsmak, 33cl
Ginger joe, 33cl
Easy rider (alkoholfri) 33cl
Warsteiner (alkoholfri) 33cl
Rekorderlig (alkoholfri) 33cl

82:85:72:85:72:72:65:69:69:69:59:59:59:-

MOUSSERANDE
Flaska (20cl) 95:-

VITT VIN
Glas 79:-

Flaska 349:-

– Botanicum ibericum organic
- Spanien
- macabeo, chardonnay
Halvtorr med smak av gula
äpplen & mandel.
Balanserat med grapefrutk
i eftersmaken.

– Codorníu Ecológíca Eko
spanien
Frisk och balanserad med
en lång och fräsch
eftersmak.
Flaska (75cl) 349:– Rotari Brut Rosé
italien
Fruktig, mycket frisk smak
med inslag av smultron, kex,
persika & blodapelsin.

Flaska 399:– Duo des mers - Frankrike
- Sauvignon blanc, viognier
Välbalanserat & runt vin
med smak av nektarin &
persika.

ROSÉ VIN
Glas 79:-

Flaska 349:-

– Montgravet rosé - Frankrike
- cinsault
Torr, mycket frisk & bärig
smak, med inslag av mineraler.

