Måndag 11 februari

FÖRRÄTTER
Toast skagen halv/hel

152/195.-

Västerbottenpaj med tillbehör

149.-

Carpaccio på lax med lime- och
ingefärsdressing
samt rödlök och tomat
149.Löjrom från Kalix med tillbehör
halv/hel
275/395:Vegetarisk tångcaviar med
creme fraishe och rödlök

129:-

Alla rätter finns även
som take away.
Nästa alla rätter kan man få i halv
portion

VEG OCH SALLADER
Sacmpisallad med
caesardressing och krutonger
Sallad med chevré, rödbetor,
honung och valnötter

Ångad Skreitorsk med
skirat smör & pepparrot
250:Gratinerad Hälleflundra
med räkor
285:Halstrad Skreirygg med
champinjoner, steklök,
bacon och rödvinssås
250:Pocherad Skreifilé på
svartkålsbädd med
smörsås och friterad
ostronskivling
250:-

KLASSIKER
Stekt strömming med lingon, skirat
smör och potatispuré
159.Melanders fisk- & skaldjurssoppa
med het rouille
165:Fish and chips

185.-

Moules frites med aioli

185.-

Fish and chips

185

Rimmad lax med
dillstuvad potatis

205.-

Scampi Indienne

232:-

Halstrad Regnbågslax
med gräslök och
senapsstuvade
svartrötter 235:-

189.-

VECKOMENY
Västkusttallrik 165:MÅNDAG – Rimmad oxbringa med
rotfrukter och pepparrotssås
155.-

175:-

Varmrökt laxsallad med quinoa,
picklad rödlök, soltorkade
tomater och chiliyoghurt
179:-

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

Räksallad med valfri dressing
205.(rhode island, löjromssås, chiliyoghurt)

TISDAG - Raggmunk med
stekt fläsk och rårörda lingon

145,-

ONSDAG- Fläsklägg med
rotmos och senap

175,-

TORSDAG – Kalv i dill

149.-

FREDAG – Oxrullader (innehåller fisk)
med gelé, pressgurka, gräddsås
och potatispuré
185.-

Dagens 3-rätters
Gubbröra på knäcke
*
Gratinerad Hälleflundra med
räkor
*
Kaffe och tryffel
385:-

Skaldjur
300gr färska räkor 195:300gr rökta räkor 145:Nordamerikansk hummer
hel/halv 390/225:Europeisk hummer dagspris
Fine de claire nr2 30:-/st
Fine de normandie nr4 23:-/st
Ostronplateau 12st 395:500gr Havskräftor 595:50gr Löjrom (kalix) 250:Melanders plateauer från
395:-/per person
Ostron och musslor är ett s.k
högrisklivmedel som kan orsaka
oväntade och i vissa fall obehagliga
reaktioner

LÖRDAG – Köttbullar i gräddsås med
potatispuré, lingon och pressgurka
159:-

Veckans vegetariska 155:Spenatsoppa med ägghalvor

