DAGENS
TIPS

FÖRRÄTTER
Skagenröra serveras på
nystekt toast halv/hel

145/195.-

Kalixlöjrom med klassiska
tillbehör halv/hel

285/435.-

Hummersoppa

178.-

Halstrade pilgrimsmusslor med forellrom,
västerbottenostchips, emulsion på ruccola
och Karl-johansvampsolja
185.Amerikansk hummer

245/375.-

De flesta av råvarorna på vår
meny kan ni köpa med er hem i
vår fisk- och köttbutik.

Wallenbergare med lingon,
gröna ärtor, skirat smör
och potatispuré
185.-

Helstekt rödspätta med
gulbetor, fänkål och skirat
smör serveras med kokt
potatis
195.-

Halstrad röding med
hummer- och
karljohansvampssås
samt svartrötter och
potatispuré
245.-

215.-

Caesarsallad med skaldjur

230.-

VEG: Stekt polentakaka med krämig
grönsaksragu och friterad grönkål 195.-

Är du allergisk?
Du kan alltid fråga oss om
innehållet i vår mat som vi
serverar.

Lyxmeny
(mån-tors)
Förrätt
Skagenröra
på nystekt toast
*
Varmrätt
Fisk-& skaldjursgryta med
aioli och krutonger
*
med ett glas vin (12cl) 349.med alkoholfritt alternativ 299.-

Fish`n chips med remouladsås

195.-

Stekt strömming med
lingon och potatis puré

170:-

Moules frites med aioli

205.-

Viltköttbullar i gräddsås, lingon,
pressgurka och potatispuré

185.-

Fisk -och skaldjursgryta med
krutonger och aioli

195.-

Rimmad lax med
dillstuvad potatis

205.-

Pocherad torskrygg
med pepparrot, räkor, skirat smör
och kokt potatis

295.-

DAGENS KÖTT
Entrecoté med bakad tomat,
tryffel- och rödvinssås samt
pommes frites
255.-

VEG OCH SALLADER
Räksallad
med Rhode Islanddressing

KLASSIKER

FÖR BARNEN
För barn upp till 12 år

Pannkakor med sylt och grädde
55.Köttbullar gräddsås, lingon,
pressgurka och potatispuré
95.Fish and chips
95.Lax med
pommes frites och aioli
75.Till alla barn så bjuder vi på en kula
vaniljglass efter maten!

VECKOMENY
MÅNDAG - Isterband med
persiljestuvad potatis och rödbetor

145.-

TISDAG - Raggmunk med
stekt fläsk och rårörda lingon

145,-

ONSDAG- – Kokt koljafilé med
ägg- och persiljesås samt
kokt potatis

175,-

TORSDAG – Rimmad oxbringa med
rostade rotfrukter, pepparrotssås
och kokt potatis
165.FREDAG – Wallenbergare med
lingon, gröna ärtor, skirat smör
och potatispuré

185.-

