Vegetariskt

Förrätt

Ostgratinerat vitlöksbröd .................. 85
Chark & Ost .................................................. 140

Halloumiburgare ....................................... 215

Aioli, slaw och sötpotatispommes

Bakad blomkål ............................................ 215

3 charkuterier, 2 ostar, marmelad och oliver

Asiatisk Råbiff................1/2 150

Tryffelcrème, bönor, friterad palsternacka och
örtsallad

1/1 225
Soja, brynt smör, friterad ostronskivling och
kimchimajonnäs

Hummersoppa .............................................. 140
Räkor, forellrom och pilgrimsmussla

Skagenröra ......................................................145
Grillat bröd och inlagd rödlök

Chèvrekroketter ............................................ 140
Betor, honung, ruccola och pinjenötter

Skagenröra

Trerätters

Grillat bröd och inlagd rödlök
		

530

Asiatisk Råbiff

Soja, brynt smör, friterad ostronskivling
och kimchimajonnäs

Entrecote

Torskrygg

Tryffelbearnaise, tomatsallad
och pommes frites

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

Crème brûlée

Efterrätter

Glassfrossa ........................................................................................................................................................................ 100
Vaniljglass, chokladsås, kolasås, kaksmulor och maräng

Helt Enkelt´s fika ......................................................................................................................................................... 180
2 tryfflar, kaffe och 4 cl lagrad rom

Crème brûlée ....................................................................................................................................................................... 110
Friterad Camenbert .................................................................................................................................................... 120
Vaniljglass, hjortron, friterad persilja

Vid funderingar om allergener, tveka inte att fråga oss!

Kött

Fisk & Skaldjur

Baconmajonnäs, ostcrème, slaw och lökringar

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

Hamburgare
215

Robban´s heta fräsare

Moules Frites
225

Vitlök- och cayennepenslad oxfilé,
bearnaise och pommes frites

280

Kalvschnitzel

Räksmörgås

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

235

Grillad citron, kaprissmör, ansjovis,
rödvinssky och friterad potatis

265

Grillad Majskyckling

Torskrygg

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

260

Chilimangocrème, klyftpotatis,
rödvinssky och fetaostcrème

Rödtunga

225

Hollandaise, persiljerot, spenat,
friterad potatiskaka

Entrecôte

265

tryffelbearnaise, tomatsallad
och pommes frites

310

Lamminnerfilé

Köket
bestämmer

Lammkorv, potatisgratäng, chèvrecrème
och rostade rödbetor

275

Ibericokarré

Risottokrokett, svampmajonnäs,
friterad palsternacka, rödvinssky

270

Köket överraskar dig
med en rätt komponerad för dagen!
260

För de minsta 90
(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!

