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 64Û, frasigt stekt brödströssel, hösttryffel,
rostad rapsolja och friterad purjolök.
95 / 145
krispiga, små hasselbackspotatisar
med stenbitsrom, 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
krämig räkröra på rostat surdegsbröd
med räkor, ägg, äpple, citron och dill
115
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
lyxig räksås med färsk pasta
serveras med vår egen räkfond, sauterade grönsaker,
tryffelmajonnäs, citron och dill.
195
färsk flundra ”dagens fångst”
med saltbakade gotländska rödbetor, brynt hasselnötsvinägrett,
friterad kapris, krispiga rödbetschips och riven pepparrot.
285
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
grillad kycklingbröstfilé med grönsaksragu
serveras med potatisgratäng, sherrysås
samt sauterade grönsaker.
195
färsk pasta med rostade grönsaker
serveras med tomatragu, aubergine, zucchini,
paprika samt lök. (vegansk och laktosfri)
145

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
tiramisu
gjord med mascarponeost, grädde, savoiardikex,
espresso samt amaretto.
95
crème brûlée
en klassiker som det alltid finns ”plats för”
65
kvällens sorbet
smakerna variera under säsongen. fråga vad vi serverar ikväll.
55
chokladtryffel
30

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

3rätters meny
vi har ett riktigt bra erbjudande på trerättersmeny.

krämig räkröra på rostat surdegsbröd
med räkor, ägg, äpple, citron och dill
grillad kycklingbröstfilé med grönsaksragu
serveras med potatisgratäng, sherrysås
samt sauterade grönsaker.
tiramisu
gjord med mascarponeost, grädde, savoiardikex,
espresso samt amaretto.

385kr

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

