A LA CARTE MENY
FÖRRÄTT STARTER

VARMRÄTT MAIN

Purjolöksconsommé

93,-

Grillad kyckling

119,-

kycklinglårfilé med rostade småmorötter, balsamicosås och
svamprisottto.
Grilled chicken thigh fillet with roasted baby carrots, balsamic sauce
and mushroom risotto.
Innehåller: mjölk (laktosfritt), selleri, sulfit, soja

med grönsaksvårrulle
Leek consommé with vegetable springroll
Innehåller: selleri, sulfit, mjölk, ägg, senap, nötter, gluten

Tonfisktartar

kapris, senap, lök, syltad ingefära, sesamfrö och avokadocréme
Tuna tartar with capers, mustard, onion, preserved ginger, sesame seed
and avocado crème.
Innehåller: fisk, mjölk (laktosfritt), sulfit, selleri

Ravioli

109,-

med gorgonzola, grönkål, prosciutto och grana Padano.
Ravioli with gorgonzola, kale, prosciutto and grana Padano.
Innehåller: mjök (laktsofritt), gluten, selleri, sulfit, ägg

Lammrack

175,-

252,-

örtmarinerade med senapssås och sötpotatispuré
Rack of lamb with herbs, mustard sauce and sweet potato puré.
Innehåller: mjölk (laktosfritt), selleri, sulfit, senap

Rostad fläsksida

192,-

med karamelliserad lök, äpple, sparris, Madeirasky och friterad
palsternacka.
Roasted pork belly with caramellised onion, apple, asparagus, Madeira
jus and fried parsnip.
Innehåller: selleri, sulfit, soja

KLASSIKER CLASSICS

Hjortwallenbergare

212,-

Husets Caesarsallad 1/1 eller 1/2

Kyckling:
grillad kyckling/räkor, baconschips, kapris, Grana Padano, 154,-/98,Räkor:
tomat, lök, endive, grönkål, romansallad, Caesardressing,
rostat tortillabröd
169,-/112,-

med skirat smör, pressgurka, rårörda lingon och potatismos.
Venison wallenbergare with sliced pickled cucumber, lingon berries and
potato puré
Innehåller: mjölk (laktosfritt), selleri, sulfit, ägg, gluten

grilled chicken or shrimps, bacon chips, capers, Grana Padano, tomato,
onion, enidve, kale, romaine lettuce, Caesar dressing, toasted tortilla
Innehåller: ägg, fisk, gluten, senap, (kräftdjur), mjölkprotein

Flamberad pepparstek

Räksmörgås

153,-

100 g MSC-certifierade räkor, ägg, majonnäs, sallad
MSC-certified Shrimp sandwich with egg. mayonnaise, lettuce
Innehåller: ägg, gluten, mjölkprotein, kräftdjur

Cheese 'n bacon burger

Fisk & skaldjursgryta
185,-

Hallomiburgare:
BBQ-glaze, stekt lök, sallad, tomat,
165,dressing, pommes frites,
BBQ-glazed cheese 'n bacon burger with lettuce,
tomato, dressing, French fries
Innehåller: gluten, mjölkprotein, svaveldioxid och sulfit, ägg, senap,
selleri
Fish & Chips

174,-

med remouladsås, sallad och pommes frites
Fish & chips with remoulade sauce, sallad and French fries.
Innehåller: fisk, gluten, ägg, senap, selleri, sulfit

Kvällens Easy Choice

164,-

Chartererbjudande
Serveras fredag-söndag,
fråga personalen så berättar de mer.
Charter special. Served Friday - Sunday.
Please ask your waiter for more information.

2 rätter: 249,3 rätter: 299,-

Smörstekt havsabborre

179,-

med oxfilé, champinjoner, cocktailtomater, vitlök, chili, vitt vin och
grädde
Pasta rigatoni with fillet of beef, mushrooms, cocktail tomatoes, garlic,
chilli, white wine and cream
Innehåller: ägg, gluten, mjölk (laktosfritt), selleri, sulfit

Honungsglaserad rotselleri

158,-

med rostad lökmajonnäs, morotspuré, brynt smör och bulgurpytt
Honey glazed celeriac with roasted onion mayonnaise, carrot puré and
bulgur
Innehåller: selleri, sulfit, mjölk (laktosfritt), ägg, senap, gluten

DESSERT
din servitör berättar gärna om dagens desserter.
Your waiter will tell you about today's desserts.

MSC-C-54562

242,-

med saffranssås, laxrom, bakade polkabetor och kokt mandelpotatis.
Butterfried sea bass with saffron sauce, salmon roe, baked polka beets
and almond potatoes.
Innehåller: fisk, selleri, sulfit, mjölk (laktosfritt)

Husets dessert

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

184,-

MSC-certifierad torsk, ASC-certifierad lax, musslor, skaldjur, aioli,
vitlöksbröd
Fish & shellfish casserole with MSC-certified cod and ASC-certified
salmon, aioli, garlic bread
Innehåller: fisk, selleri, blötdjur, kräftdjur, ägg, senap, gluten.

Pasta rigatoni

Serveras måndag - torsdag. Det är lätt att äta rätt. Lättare rätt med
fokus på säsongens råvaror.
Personalen berättar gärna mer.
Today's special served Monday - Thursday. Make an easy choice. Lighter
food with focus on seasonal produce. Your waiter will tell you more.

273,-

med trepepparsås, stekta brytbönor och potatiskaka
Flamed steak with three peppercorn sauce, fried green beans and
potato cake
Innehåller: mjölk (laktosfritt), selleri, sulfit, soja

ASC-C-00656

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

