
FÖRRÄTTER
STARTERS

JORDÄRTSKOCKSSOPPA
Jordärtskockssoppa med syrat äpple,

färska örter och fröknäcke
Jerusalem artichokesoup with apple, herbs

and flat bread

119,-

LAXTARTAR
Laxtartar på gravadlax med citrus och senap

serverad med örter, kapris och
kavringskrutonger

Salmontarta rwith mustard and citrus served with

capeberries and blackbread croutons

129,-

KAMMUSSLA
Halstrad kammussla med pancettachips,

picklad lök och limemajonnäs
Seared scallop with crispy pancetta, pickled onions

and lime mayonnaise

139,-

SNACKS
SMÅRETTER

BRØD / BREAD 60,-

FRENCH FRIES 45,-

TING OG TANG 45,-

CHARKUTERIE
Variation av charkuterier

serverade med oliver
Selections of  cured meat and hams

served with olives

79,-

OST
Osttllarik med ost från Sanda Gårdsmejeri

serverad med marmelad och fröknäcke
Selection of  cheese with homemade

marmelade and crispbread

79,-

HUVUDRÄTTER
MAIN COURSES

ANKA
Ankbröst serverat med variation på kål, linsragu,

brynt smör och granatäppelkärnor
Duckbreast with sauteed cabbagesalad, lentils, pommegranade

seeds and browned butter

249-

FISKGRYTA
Bouillabaise på tomat, rotsaker och fänkål serverad

med potatis, aioli samt skaldjur
Fish-and shelfish stew with fennel,

tomatoes, potatoes and aioli

229,-

RISOTTO
Risotto med jordärtskocka, parmesan och quinoa,

toppat med bakade tomater och rostade
solroskärnor

Risotto with Jerusalemartichoke, parmesancheese and quinoa

served with baked tomatoes and roasted sunflowerseeds

199,-

VECKANS BURGARE
Varje vecka serveras en burgare med nya tillbehör

och utförande, hör med servisen vad som gäller
This weeks burger - ask your waiter

Enkel-199,- Dubbel-249,-

RYGGBIFF
Grillad ryggbiff med kappa serverad med sauterade

grönsaker, pommes och bearnaise
Steak served with sauteed vegetables, crispy french fries

and sauce bearnaise

279;-

BOEUF BOURGUIGNON
Gryta på högrev serverad med sidfläsk, pickladlök

och potatispuré
Meat stew with potatoe puree, bacon and pickled onions

249,-

En tredjedel av all mat som produceras 
i världen kastas, därför har vi Doggy Bag 

om du inte orkar allt.

DESSERTER
SWEET STUFF

CRÈME BRÛLÉE
Créme Brûlée smaksatt med citrus

The classic. Crème brûlée with citrus

99,-

CHOKLAD
Chokladfondant med smetana och nötter

Chocolate fondant with sourcream and nuts

99,-

ÄPPELPAJ
Variant på äpplpaj serverad med vanilglass

Twist on applepie with vanilla ice cream

99,-

TRYFFEL
Hör med servisen vad som serveras

Ask your waiter for tonights truffle

30,-

SORBET
Hör med servisen vad som serveras

Ask your waiter for tonights sorbet

45,-

Same, same but different. För att bevara 
regnskogen så är allt vi serverar fritt från 

dålig palmolja.

                            CHEFS CHOICE

                            (Torsdag-lördag)

                      Kvällens 3-rättersmeny

                    Tonights 3 course menu
                       selected by our chefs

Sjömat med detta märke kommer från ett
MSC-certifierat hållbart fiske.
www.msc.org/se

Sjömat med detta märke kommer från en ASC-
certifierad ansvarfull odling.
www.asc-aqua.org


