MINDRE RÄTTER

HELA RÄTTER

GRILLAT BRÖD FRÅN VÅRT BAGERI - 40 kr
Serveras med delins smör och färskost

MOULLES FRITES - 195 kr
Musslor kokta i vitt vin, grädde, vitlök
och örter serveras med aioli och pommes
frites

MOULES FRITES - 95 kr / 195
Kokta med vin, grädde, persilja, lök och
vitlök serverade med aioli och pommes
SKALDJURSTACO - 45 kr /st
Hummer, snökrabba och räkor med avokado,
koriander, citron, rödlök och chilicréme
FÄRSKA OSTRON - 35 kr / st
Serveras med lökvinegrette, citron, asiatisk dressing och tabasco

KÖTT & GRÖNT

RÖKTA RÄKOR - 145 kr
250gr räkor serveras med vitt bröd,
Örtaioli, majonnäs och citron

PAPRIKAHALSTRADE PILGRIMSMUSSLOR 35 kr/st
Sparris, pecorinoost samt varmrökt
sidfläsk

FISK & SKALDJUR

FISK & SKALDJUR

HUMMERSOPPA - 85 kr
Serveras med ostbakad smördeg

FISK & SKALDJURSGRYTA - 185 kr
Serveras med örtaioli och vitt bröd
BURGARE SURF`N TURF - 155 kr
Biffburgare med skaldjursröra serveras med
avocado, rödlök, krispsallad
Chirachadressing samt sötpotatis med japansk ingefärsdipp
SKALDJURSPLATÅ - 395 kr
Rökta räkor, blåmusslor, 1/2 krabba, 2
havskräftor, 2 sötvattenkräftor, 2 ostron,
rökt röding, gravad lax,
laxcheviche, skaldjursröra, hovmästarsås,
citron, majonnäs och vitt bröd
SASHIMI OCH CHEVICE - 155 kr
Sashimi på tonfisk och laxchevice serveras
med friterad risboll samt Soja, picklad
ingefära, tångsallad och chilidressing

KOREANSK RÅBIFF - 125 kr
På biff serveras med picklad gurka, rostad
lök, sesamfrön, schriachadressing, kimchi,
rischips och färsk koriander

GRILLAD MARULK - 225 kr
Serveras med skaldjursriotto, kantareller,
svartrot och äpple

VEGETRISKA VÅRRULLAR - 95 kr
Serverade med asiatisk kålsallad, koriander
sweet chilisås, picklad gurka och
schriachadressing

FRÅN KOLGRILLEN

CHARKBRICKA - 195 kr / 295 kr
Charkuterier från vår deli serveras med
blandade tillbehör, bröd, olivolja och
färskoströra

Grillat på kol från KOLEKTIVET i Kurkio
Allt kött är Svenskt
ENTRECOTE 225gr/450gr - 325 kr/450 kr
RYGGBIFF 200gr/400gr - 295 kr/520 kr

RÖKT TOFU - 195 kr
Rullade med aubergine och zucchini serveras med citrushummus samt sommarsallad och
en shot kryddig gazpacho
SKOGSSVAMPSOPPA - 185 kr
Serveras med smörstekt svamp och timjan

OXFILÈ 200gr/400gr - 355 kr/560 kr

KÖTT

Grönt

HELA RÄTTER

RENINNANLÅR 225gr/450gr - 315 kr/540 kr
HÄLLEFLUNDRA 200gr/400gr - 295 kr/520 kr
Serveras med sommarsallad och gremolata
samt ditt val av potatissallad eller
pommes frites
SIDES: grönsallad . Bearnaise . Aioli .
Rödvinssås- 25:-/St

DRYCKER

HJORTRON - 125 kr
Klassisk crème Brûlée serverad hjortron

PRESSKAFFE - 32 kr
Kaffe från Johan & Nyström

FÄRSKA BÄR– 95 kr
Bär vända i mynta och basilika samt
likörlag serveras med vaniljglass och
pistageflarn

TE - 32 kr
Svart . Grönt . Rött
Från Johan & Nyström

RABARBER - 105 kr
Mousse på rabarber och jordgubbar på en
mazarinbotten serveras med bärcoulis

VARM DRYCK

DESSERTER

SÖTA RÄTTER

KEY LIME PIE - 105 kr
Serveras med vanilj och kardemummagrädde,
grillad lime samt romsirap

VARM CHOKLAD - 40 kr
Med eller utan grädde på toppen
IRISH COFFEE - 125 kr
Whiskey . Socker . Kaffe . Grädde
KAFFE KARLSSON - 125 kr
Baileys . Cointreau . Kaffe . Grädde

OSTTALLRIK - 145 kr
3 soters ost från vår deli serverad med
marmelad och kex

LUMUMBA - 125 kr
Cognac . Choklad . Grädde

KULA GLASS - 35 kr
Fråga oss om dagens smak

SÖTSAKER

CHOKLADPRALIN - 20 kr
Från Kiruna eller Frankrike
Mörk eller ljus
CHOKLAD FRÅN DELIN - 60 kr
Dagens blandade sorter choklad från vår
deli
LAKRITS FRÅN DELIN - 60 kr
Dagens blandade sorter från vår deli
KAFFEOST - 45 kr
Att ha i kaffet eller bara äta som den är
SMÅKAKA - 15 kr
Från vårt eget bageri

Kall DRYCK

LÄSK - 32 kr
Coca cola . Cola Zero . Fanta . Sprite
Åive mineralvatten - 32 kr
Naturell . Citron
RUDENSTAMS– 45 kr
Äppelmust . Svartvinbärsnektar .
Mousserande vitavinbär
FENTIMANS LEMONAD - 45 kr
Cola . Citron . Ginger beer .
Fläder . Rose

