Förrätter/Starters
Toast skagen med smörstekt bröd och dill toppat med löjrom
Shrimps with mayonnaise served with butterfried toast and bleak roe
175:-/265:30 g Kalixlöjrom med smetana, picklad rödlök, gräslök och smörstekt brioche
30 g of bleak roe from Kalix with smetana, pickled red onions, chives and butter fried
brioche
295:Vit sparris inkokt med krondill serveras med gröna jordgubbar, Västerbottensost och
krispig jordärtskocka med smörsås
White asparagus cured with dill served with green strawberries, Swedish stored cheese,
crispy Jerusalem artichoke and buttersauce
155:-

Varmrätter/Mains
Bankad ryggbiff med baby gem, Caesardressing, parmesanost, grillad citron och rostad
kycklingsky med pommes frites
Steak minute with baby gem, Caesar dressing, parmesan cheese, grilled lemon and
roasted chicken jus with french fries
315:Ostburgare med husets potatobun, saltgurka, råhyvlad silverlök, senap, isbergssallad och
pommes frites med dill och hot sås
Cheese burger with homemade potato bun, pickles, raw silver skin onion, mustard,
lettuce and french fries with dill and hot sauce
225:Ångad torskrygg med morot, yuzupicklad gulbeta och skaldjursvelouté smaksatt med röd
curry
Steamed cod with carrots, golden beet pickled with yuzu and shellfish velouté flavored
with red curry
305:Tomatkokt bulgur med halloumi, koriander, syrad kål, yoghurt, salsa brava och dukkah
Bulgur boiled with tomatoes served with halloumi cheese, coriander, pickled kale,
yoghurt, salsa brava and dukkah
215:-

Dessert/Desserts
Gräddglass med pistasch, olivolja och blodapelsingranité
Creamed ice-cream with pistachio, olive oil and granité of red orange
90:Rostad sockerkaka med blåbärskompott, yoghurtsorbet,
rosmarinkaramell och rostad kavring
Roasted sponge cake with blueberry compote, yoghurt sorbet, rosemary caramel and
roasted dark rye bread
100:Chokladtryffel
Chocolate truffle
35:Vid allergier vänligen kontakta personalen/Please contact the staff if you are allergic

PLATEAUR
Alla våra plateaur måste förbeställas senast 10:00 vardagen
innan ert besök. Inför besök på lördagar och söndagar så är
sista beställning torsdag 10:00
Liten plateau med 150 g färska räkor, 150 g rökta räkor och en halv hummer
535:Stor plateau med halv hummer, 150 g färska räkor, 150 g rökta räkor, två havskräftor
och två special ostron
835:Lyxplateau med halv hummer, 150 g färska räkor, 150 g rökta räkor, två havskräftor, två
special ostron och 30 g Kalixlöjrom
1095:Alla våra plateaur serveras med smörstekt bröd, citron, mignionette, aioli och majonnäs

