
DAGENS RÄTT / meal of the day      P.P    / T.A

TISDAG / tuesday

Lammrostbiff ”Provance” med potatisgratäng, vinsky och haricot vertes.  135    / 95
lamb roastbeef provance / potatoe gratin / wine sauce / green beans

ONSDAG / wednesday

Grönpepparbiff med syrad gräddsås, rostad potatis, saltgurka, krispig lök.    135    / 95
green peppar burger / sour cream sauce / roasted potatoe / pickled cucmber

TORSDAG / thursday

Ört & citronbakad gårdskyckling med parmesanstuvat matvete och tryffelvinegrätt.   135    / 95
chicken lemon and herbs / creamy wheat / parmesan cheese / truffle vinagrett 

FREDAG / friday

Klassisk Wallenbergare med potatispuré, brynt smör, rårörda lingon och petit pois  135    / 95
veal burger / potatoe puree / browned butter / lingon berries / green peas

KÄLLANS FAVORITER / our favorites

Fläskschnitzel grillad lök, dragonkräm, citron och brödstekt potatis.   195    / 155
pork schnitzel / charred onion / terragon mayonnaise / lemon / fried potatoe

Fiskqueneller med sandefjordsås, forellrom, picklad kålrabbi och brynt smör.   165    / 125
fish quenelles / creamy butter sauce / trout roe / pickled kohlrabi / browned butter

Napolitansk pizza med bakad rotselleri, friterad grönkål, mandel & ädelostkräm   135    / 95
napoletana pizza / celeriac confit / fried cabbage / almonds / blue cheese crème

EFTERRÄTTER / desserts

Tiramisù med söt färskost, kaffedränkta savoiardikex och choklad.   55    / 35
tiramisù / cream cheese / coffee / lady fingers / chocolate

Källans chokladtryffel, fråga vilken smak som serveras idag.    35
chocolate truffle, flavour of the day

LUNCHMENY VECKA 4 / our weekly lunch

Serveras mellan kl. 11.00 & 14.00, tisdag till fredag. Lunchen inkluderar
bordsvatten, smör och bröd, sallad, ”lilla” ostbuffén samt kaffe.
Served between 11.00 AM  & 2.00 PM, tuesday to friday. All dishes include
table water, butter and bread, salad, our "little" cheese buffet and coffee.

berätta gärna för oss om du har någon allergi eller specialkost
please let us know if you have any allergies or special diet

AFFÄRSLUNCH / business lunch    225

Matjessill med bakad äggula, picklad lök, brynt smör och dillchips.
matjes herrring / egg yolk / pickled onion / browned butter / dill crisps

Dagens rätt från veckans meny
meal of the day

Tiramisù med söt färskost, kaffedränkta savoiardikex och choklad.
tiramisù / cream cheese / coffee / lady fingers / chocolate

TAKE AWAY 

Hinner du inte äta på plats?

Då fixar vi en låda du snabbt och 
enkelt hämtar på restaurangen.

Dagens rätt   95kr
Salladsbordet + 40kr
Efterrätt + 35kr

Erbjudade

+46 (0) 26 61 38 00   -   WWW.SODERSKALLA.SE


