
cava      85

prosecco     85

the black pearl    145
vodka · tia maria · espresso · galliano · grädde 

campfire     145
rom · passion · lime · choklad bitters

popcorn sour    145
amaretto · popcorn · citron 

white gimlet     145
gin · vit choklad · lime · mynta

njokki     145
gin · russian · vinbär 

dunderbra - mocktail   75
grape · citron · bitters  

skål &
välkommen!

lite blandade bordssnacks
marinerade oliver, saltrostade mandlar, 

spanska tryffelchips och kvällens charkuteri.
125/pers 

i väntan på
maten!



Förrätter

smörstekta gula kantareller
på rostat surdegsbröd med konjaksgrädde, krämbakad äggula
samt riven svensk pecorino från möllans ost i bredsjö.
155

jordärtskockssoppa ”vichysoisse”
med lättbakat ägg 64 , frasigt stekt brödströssel, hösttryffel, 
rostad rapsolja och friterad purjolök.
95 / 145

krispiga, små hasselbackspotatisar 
med röksaltad löjrom, crème crue, picklad rödlök,
dill och svartpeppar.
85

finhackad råbiff på svensk oxe, halv eller hel  
med bakad rotselleri, kryddinlagt äpple, tryffelmajonnäs,
saltrostade valnötter och jordärtskockschips.
155 / 245

tre utvalda svenska ostar
med husåkex, vår egen päron- och ingefärsmarmelad
samt bovetehonung från råglanda gård i värmland.
165  

lite blandade bordssnacks
marinerade oliver, saltrostade marconamandlar, 
spanska tryffelchips och kvällens charkuteri.
125/pers 

berätta gärna för oss om någon i sällskapet har någon matavvikelse.
andra alternativa rätter komponeras utifrån aktuell meny.



Varmrätter

vin och gräddbrässerade blåmusslor
serveras med kökets trippelfriterade pommes frites,
rostad vitlöksmajonnäs och grillat surdegsbröd.
195

linfångad sejrygg från norska kusten
med potatis ”brandad”  smaksatt med rökta slag, citron
och krondill, skummad rieslingvelouté och spritade bondbönor.
255

färsk flundra ”dagens fångst”
med saltbakade gotländska rödbetor, brynt hasselnötsvinägrett,
friterad kapris, krispiga rödbetschips och riven pepparrot.
dagspris

kalvköttbullar med timjan och kryddpeppar
serveras med mustig portergräddsås, rårörda lingon,
senapsinlagd pressgurka samt potatispuré.
175

mörbakad ibericogris
med blomkålskräm, rostad kummin, tryffelbakad roscofflök,
reduktion på amontillado sherry och mjölksyrad sensommarkål.
245

källans skomakarlåda
utvald oxfilé från svenska gårdar, varmrökt sidfläsk,
purjolök, rödvinssky och potatispuré.
335 

berätta gärna för oss om någon i sällskapet har någon matavvikelse.
andra alternativa rätter komponeras utifrån aktuell meny.



Efterrätter

kladdkaka på valrhona manjari 64%
smaksatt med miso och arabicabönor serveras med inkokta körsbär,
mjölksorbet och pistagekärnor.
105

varm och frasig ost
serveras med rårörda hjortron, gurkasorbet, friterad persilja   
och bovetehonung från råglanda gård i värmland. 
115

crème brûlée
en klassiker som det alltid finns ”plats för”
65

kvällens sorbet
smakerna variera under säsongen. fråga vad vi serverar ikväll.
55

en liten romprovning
tre sorter à 1cl, kaffe och källans apelsintryffel.
195

chokladtryffel
30

berätta gärna för oss om någon i sällskapet har någon matavvikelse.
andra alternativa rätter komponeras utifrån aktuell meny.


