Vegetariskt

Förrätt

Ostgratinerat vitlöksbröd .................. 79
Skagenröra ..................................................... 130

Halloumiburgare ...................................... 190

Aioli, slaw och sötpotatispommes

Vegansk Gnocchi ..................................... 190

Grillat bröd och inlagd rödlök

Råbiff ....................................... 1/2 140

Tsay, örter, semitorkad tomat, vitlökscreme

1/1 210
Soja, brynt smör, friterad ostronskivling och
kimchimajonnäs

Chark & ost ...................................................... 135
3 charkuterier, 2 ostar och oliver

Chèvre chaud ................................................... 135
Betor, kavring, pinjenötter, honung och
ruccola

Skagenröra

Trerätters

Grillat bröd och inlagd rödlök
		

Entrecote

490

Råbiff

Soja, brynt smör, friterad ostronskivling
och kimchimajonnäs

Torsk

Tomatsallad, vitlök/brynt smör,
portvinssky & pommes frites

Brynt smör, räkor, ägg, pepparrot,
rödbeta, kapris & potatispuré

Crème brûlée

Efterrätter

Glassfrossa ............................................................................................................................................................................ 98
Vaniljglass, chokladsås, kolasås, kaksmulor och maräng

Helt Enkelt´s fika .......................................................................................................................................................... 175
2 tryfflar, kaffe och 4 cl lagrad rom

Crème brûlée ...................................................................................................................................................................... 105
Nyfriterad vaniljmunk ........................................................................................................................................ 110
Vaniljglass, bär och drottningsylt

Vid funderingar om allergener, tveka inte att fråga oss!

Kött

Fisk & Skaldjur

Hamburgedressing, cheddarcreme, tomat,
picklad grillad silverlök & pommes frites

Gräddkokta musslor i vitt vin, vitlök och
persilja. Serveras med pommes frites, aioli och
grillat bröd.

Hamburgare
205

Robban´s heta fräsare

Vitlök- och cayennepenslad oxfilé,
bearnaise och pommes frites

265

Helt Enkelt´s Pasta

Nattbakad grissida, svamp, grädde,
tryffel & linguine

225

Lamminnerfilé

Potatisgratäng, västerbottencreme,
rostade betor, bakad purjolök
och rosmarinsky

260

Moules Frites
220

Räksmörgås

250g räkor, dillmajonnäs, hällakaka,
ägg & picklad rödlök
225

Röding

Brynt Piggvarssky, risotto,
blåmusslor, parmesan & örter
255

Torskrygg

Brynt smör, räkor, ägg, pepparrot, rödbeta,
kapris & potatispuré

255

Kalvschnitzel

Grillad citron, kaprissmör, ansjovis,
rödvinssky och friterad potatis

250

Köket
bestämmer

Grillad Majskyckling
Chilimangocrème, klyftpotatis,
rödvinssky och fetaostcrème

220

Grillad Entrecôte

Tomatsallad, vitlök/brynt smör,
portvinssky och pommes frites

Köket överraskar dig
med en rätt komponerad för dagen!
235

290

För de minsta 80
(för oss under 12 år)

Grillad korv

inkl dryck och glass

Pannkakor

Serveras med pommes frites

Serveras med glass och sylt

Serveras med pommes frites

Serveras med pommes frites

Hamburgertallrik

Kött och bea

Vid funderingar om allergener, tveka inte att fråga oss!

