Nåt att börja med
Ostgratinerat
vitlöksbröd
70
Carpaccio på oxfilé

Tryffelmajonnäs, friterad lök, pinjenötter,
parmesan och ruccola

129

För de minsta
(för oss under 12 år)

Hummersoppa

Grillad korv
med pommes frites

125

Hamburgertallrik

Gratinerad chévre

Pannkakor
med glass och sylt

115

Oxfilé med bea
68

Skaldjur och grillat lantbröd

Serveras med grönkålssallad,
rostade betor och valnötter

Skagenröra

Grillat bröd och picklad rödlök

inkl dryck och glass

119

...men visst har vi
det trevligt?

Efterrätter
Glassfrossa

Vaniljglass med chokladsås, kolasås,
kanderade popcorn och maräng

95

Vegetariskt
Halloumiburgare

Citronaioli, sötpotatispommes och coleslaw

180

Canneloni fylld med
svamp och färskost

Serveras med en buljong på rostad vitlök
samt friterad ostronskivling

180

Vegansk chili

Majsbröd, örtsallad och salsa verde

180

Helt enkelt´s fika

Kaffe, 2 tryfflar, 4 cl lagrad rom

149

Crème brûlée
98
Friterad camembert
Varm hjortonsylt, friterad persilja
och vaniljglass

105

Chokladmosse på dulchey
och bryntsmör
Serveras med havtornssorbet och
saltrostade mandlar

105

Varmrätter
Husets klassiska
hamburgare

Lokalt ekologiskt nötkött. Serveras med lök,
tryffelmajonnäs, cheddarcrème och pommes frites

185

Helt Enkelt´s
majskycklingfilé

Chilimangocrème, klyftpotatis, rödvinssky
och fetaostcrème

189

Robban´s heta fräsare
Vitlök- och cayennepenslad oxfilé
med bearnaise och pommes frites

219

Hängmörad
Entrecôte 225g

Portvinssky, bearnaise, sallad och pommes frites

245

Klassisk råbiff 150g

Dijonsenap, pepparrot, rödlök, kapris, rödbeta,
äggula och pommes frites

188

Wallenbergare

Brynt smör, ärtor, lingon, inglagd gurka
och potatispuré

189

Tryffel-bucatini
med nattbakad gris
Skogssvamp, rosmarin och grädde

Sotad röding

Serveras med musselvelouté, forellrom
och potatiskaka smaksatt med västerbottenost

225

Torskrygg

Brynt smör, ägg, pepparrot, räkor och potatispuré

225

Moules frites

Gräddkokta musslor med vitt vin, vitlök och persilja.
Serveras med pommes frites

189

Köksmästarn´s
stora räkmacka

250gr räkor, MUMS! Eller vad tycker du?

189

185

Lamminnerfilé

Svamp och färskost fylld canneloni, friterad
svartkål och timjansky smaksatt med citron

235

Köket bestämmer
Köket överraskar dig med en rätt
komponerad för dagen!

225

Vid funderingar om allergener, tveka inte att fråga oss!

