
A LA
CARTE
MENU



FÖRRÄTT STARTER
Löjrom med gräddfil, rödlök, citron & toast 125,-
Fish roe with sourcream, red onion, lemon and toast
Innehåller: Mjölkprotein, citrus, fisk, gluten

Empanadas & pebre 105,-
Pumpkin dough stuffed with pulled beef and cheesse with a tomatoes,
coriander and onion sallad.
Innehåller: Gluten, kött, mjölkprotein

Antipasto 110/175,-

Serrano, coppa and romana salami with marinated artichokes and
olives, eggplant and zuccini pure & bröd
Innehåller: Gluten, fläsk, citrus

Serrano, coppa & salami romana med marinerad kronärtskocka, oliver,
aubergine, zuccinipuré & bröd

Tartar 110,-

Raw veal with pickled onion, jerusalem artichoke chips and siracha
mayonaise
Innehåller: Ägg, rå kött

Rå kalv med syrad lök, jordärtskockschips & srirachamajonäs

Vitlöksbröd med aioli 55/75,-
Garlic bread with aioli
Innehåller: Gluten, ägg, vitlök, mjölkprotein

HUVUDRÄTT MAIN CORSE
Wienerschnitzel med rostad potatis, gröna ärtor,
citron & sky.

195,-

Veal schnitzel with roasted potatoes, green peas and lemon with
gravy.
Innehåller: Kött, gluten, citrus, vitlök

Ugnsbakad Röding med smörstekt rotselleri,
jordärtskockspuré & brynt smör

235,-

Innehåller: Fisk, mjölkprotein

Oven baked trout with butter fried celeriac, jerusalem artichoke pure
and brown butter.

Lammrostbiff med blomkålspuré, tryfellinser samt
rosmarin-& rödvinssås

215,-

Innehåller: Lamm, tryffel, vitlök, mjölkprotein
Lamb with cauliflower pure, tryffel lense and rosemary red wine sauce

Caesarsallad med sousvide majskyckling, grana
padano ost, krutonger & bacon

175,-

Innehåller: Fisk, Fågel, fläsk, gluten, mjölkprotein, vitlök

Caesar sallad with sous vide corn chicken, grannapadano chesse,
crutons and bacon

Entrecôte med kronärtskocksrisotto 285,-
Beef entrecote with artichoke risotto
Innehåller: Kött, mjölkprotein

Sotad torsk med scampi & sepia pasta 195,-

Innehåller:Fisk, skaldjur, mjölkprotein, gluten
Burnt cod with shrimps and sepia pasta

Grillad avokado med tomat & svamprisotto
(vegansk/vegetariskt alternativ)

175,-

Innehåller: Citrus
Grilled avocado with tomatoes and mushroom risotto (vegan)

A LA CARTE MENY
Ost-& bacon hamburgare med tomat, syrad lök &
dijonäs 100/200 gr

155/205,-

Innehåller: Gluten, lök, socker

Chesse and bacon hamburger with tomatoes and pickled onion with
dijonaise 100/200 gr

DESSERT
Gräddfilspannacotta med bärgelé 75,-

Innehåller: Mjölkprotein, socker
Sour cream pannacotta with berries gele

Crème brûlée 75,-
Innehåller: mjölkprotein, ägg, socker

Dulce de leche tårta 95,-

Innehåller: gluten, ägg, socker
Dulce de leche cake

Sorbet/ Glass (fråga vår servitris) 35,-

Innehåller:  Mjölkprotein, socker
Sorbet/ Ice cream (ask our waitres)

SIDE ORDERS
Pommes frites 50,-

Bladsallad 45,-

PLEASE
ASK YOUR

WAITER FOR
TODAY'S
SPECIALS

195,-

MSC-C-54562

Fisk och skaldjur med detta märke kommer
från ett MSC-certifierat hållbart fiske.
www.msc.org/se ASC-C-00656

Fisk och skaldjur med detta märke kommer från
en ASC-certifierad ansvarig fiskodling.
www.asc-aqua.org


