nå´t att börja med
Ostgratinerat vitlöksbröd
Carpaccio på oxfilé

(Tryffelmajonnäs, friterad lök, pinjenötter, parmesan och ruccola)

Skagenröra på kavring med picklad rödlök
Grillad sparris
(Serveras med nattbakad grissida, örtsallad och ramslökshollandaise)

Västerbottenpaj

(Sikrom, crème fraiche och dillinkokt lök)

69:129:115:110:129:-

för(för de
minsta
oss under 12 år)
Grillad korv med pommes frites
Hamburgertallrik
Pannkakor med glass och sylt
Oxfilé med bea
65:- inkl dryck och glass

vegetariskt

Halloumiburgare med citronaioli, sötpotatispommes
och coleslaw
172:Cannneloni fylld med chèvre och färskost
168:(Rostade betor, örtsallad och tomatsås)

Vegansk tortelloni fyllda med quinoa och spenat
(Serveras med Oumph!, gremolata, och torkad kapris)

efterrätter

Glassfrossa

(vaniljglass med chokladsås, kolasås, rostade nötter och maränger)

Helt enkelt´s fika

(kaffe, 2 tryfflar, 4 cl lagrad rom)

Crème brûlée
Nyfriterad munk med vaniljsocker
(Vaniljmousse, drottningsylt och krossade pistagenötter)

Vitchoklad- och jordgubbsterrin

(Chokladglass, jordgubbsmousse och torkad chokladkaka)

168:93:149:98:105:105:-

varmrätter
Husets klassiska hamburgare

178:-

Torskrygg

225:-

Nattbakad ibericokarré

215:-

Köket bestämmer

225:-

Grillad 225gr Entrecôte, hängmörad i 21 dagar

245:-

Helt Enkelt´s fetaostfyllda kycklingfilé

178:-

Moules frites

189:-

Robban´s heta fräsare

215:-

Smörstekt rödtunga

220:-

Klassisk råbiff 150g

188:-

Lamminnerfilé

235:-

Caesarsallad med kyckling

175:-

Köksmästarn´s stora räkmacka

185:-

(Lokalt ekologiskt nötkött. Serveras med stekt lök, tryffelmajonnäs, cheddarcrème och pommes frites)
(Serveras med brynt smör, ägg, pepparrot, räkor och potatispuré)

(Serveras med risottokroketter smaksatta med tryffel, portvinssky och ramslöksmajonnäs)

(Köket överraskar dig med en rätt komponerad för dagen!)

(Ursprung Normandie. Serveras med portvinssky, bearnaise, sallad och pommes frites)

(Serveras med klyftpotatis, rödvinssky och chilimangocrème)

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

(Vitlök- och cayennepenslad oxfilé med bearnaise och pommes frites)

(Dillslungad potatis, sparris, forellrom och fänkålshollandaise)
(Dijonsenap, pepparrot, rödlök,kapris, rödbeta, äggula och pommes frites)
(Serveras med canneloni fylld med chèvre, lammkorv, rostade betor, portvinssky och friterad kapris)

(Romansallad, caesardressing, parmesan, brödkrutonger och sidfläsk)

(250gr räkor, MUMS! Eller vad tycker du?)

Vid funderingar om allergener, tveka inte att fråga oss!

