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FAMILJEÄGT BOLAG 
Tone Bernadotte Oppenstam känd restaurang & hotellentreprenör från TV & Niclas Johansson.  

En härlig mix av europeisk, japansk & asiatisk matlagning med en grund i nordiska råvaror. 
                                                                                                           

DAGENS LUNCH mån - fre 
Välj mellan två rätter (fisk/kött) 120,-  

Serveras med nygräddat surdegsbröd & sallad med vinägrett.  
Lindvalls bryggkaffe ingår.  

 
À LA CARTE  

 
FÖRRÄTT ELLER NÅGOT MINDRE 

Skagenröra 149,- 
Handskalade räkor på örtrostad tortilla. 

Serveras med salladsblad, stenbitsrom, citron, dill, peppar. 
 

Babords Förrättsmix 149,- 
Tigerräkor & vegetariska vårrullar.                                                                                    

Serveras med salladsblad, koriander & sweet chili-dipp. 
 

Caprese 119,- 
Kvisttomat & mozzarella fior de latte med vit balsamicovinäger.                                     

Serveras med tunt skivad rödlök, rucola, basilika, olivolja, peppar. 
 

Gratinerad Chevré med parmaskinka 149,- 
Chevre, rödbetor, valnötter & honung & balsamico. 

Serveras på surdegsbröd m/kanderade äpplen i en cazuela med ruccola. 
 

    Krispiga buttermilk panerade kycklingfilé 139,-                                                 
Serveras med salladsblad, koriander, apelsin & sweet chili-apelsindipp. 

 
Chilimarinerade kycklingvingar med rostade sesamfrön 139,-                                                 

Serveras med salladsblad, selleri, koriander, vårlök, lime & chilicrème fraiche. 
 

Gambas al Pil Pil, vitlöksfrästa räkor med chili & persilja 149,- 
Serveras i en cazuela. Tillbehör sallad & surdegsbröd. 
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CHARKBRICKA                                                                                             
Tryffelsalami, chilisalami, prosciutto, brie, ädelost, parmigiano, manchego 198,-  

Serveras med saltgurka, oliven, äpple/druvor, kex & marmelad. 

HUVUDRÄTT                                                                                    
Serveras med surdegsbröd, smör & sallad med vinägrett 

SIGNATURRÄTTER GRILLAT PÅ EKTRÄPLANKOR                                      
Oxfilé plankstek, klass E (högsta) 150g & pommesduchesse 289,-                   

Serveras med ugnsgratinerade rotfrukter, baconrullad sparris, mozzarella gratinerad tomat 
med parmaskinka, persilja & bearnaisesås. 

Havets planka, torskrygg 150g, tigerräkor, blåmusslor & pommesduchesse 289,-                   
Serveras med en stor argentinsk vildfångad rödräka, ugnsgratinerade rotfrukter, baconrullad 
sparris, mozzarella gratinerad tomat med parmaskinka, riven pepparrot, citronsås, persilja, dill 

& grillad citron. 

 

KÖTT                                                                                                             
Oxfiléspett grillat klass E (högsta) 150g med svamp, lök & paprika 269,-                   
Serveras med potatisgratäng, parmesangratinerad tomat, rotfrukter, majskolv & 

bearnaisesås. 

BBQ-glazade babyback ribs 420g & majskolv 259,-                                             
Serveras med räfflade pommes, steaksauce, coleslaw, majskolv & bearnaisesås. 

Högrevsburgare 160g med bacon, äkta hamburgerbrioche & räfflade pommes 169,- 
Serveras med sallad, tomat, rödlök, inlagdgurka, cheddar, jalapenó, coleslaw. 

Steak minute, lövbiff 140g med riven pepparrot & äggula, persiljesmör 179,- 
Serveras med räfflade pommes, parmesangratinerad tomat, rotfrukter & bearnaisesås. 

Rostbiff 140g, finputsad nötinnanlår, kryddad & grillad med potatissallad 179,- 
Serveras med rostad lök, saltgurka, parmesangratinerad tomat, pesto. 

Yakiniku,180g tunnskivad entrecôte med yakinikusås & japansk coleslaw 198,-    
Serveras med jasminris, salladslök, lime, rostade sesamfrön, koriander, svarvad morot.                                        
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SKALDJUR                                                                                                                                                                                                      
Rökta räkor 400g med västerbottenpaj, creme fraiché & stenbitsrom 259,-                        

Serveras med sallad, citron, dill, limeaioli & nygräddat surdegsbröd.                                         
Förbeställning under lågsäsong 

Moules Frites med vitt vin & en skvätt låglaktosgrädde 249,-                                
”Sjömanshustruns blåmusslor” smaksättas med vitlök, rödlök, chili, selleri, persilja.                          

Serveras med räfflade pommes, citron & nygräddat surdegsbröd. 

 

FISK                                                                                                                          
Fisk-& skaldjursspett 200g, grillad lax, torsk & tigerräka, rödlök, paprika 279,-    
Serveras med en stor argentinsk vildfångad rödräka, jasminris, parmesangratinerad tomat, 
champinjoner, ugnsgratinerade rotfrukter, blåmusslor, persiljesmör, rostade sesamfrön, chili 

créme fraiche, dill & citron. 

Panerad rödspätta prima kvalitet 150gr, med färskpotatis & remouladsås 179,- 
Serveras med rotfrukter, ärt- & majsmix, persiljesmör, dill & citron. 

Marinans gräddfria fisksoppa, lax, torsk, handskalade räkor 198,-                   
Tillagad med krossade tomater, vitt vin, rotfrukter, rödlök, chili, blekselleri, fänkål, koriander, 

citron, svartpeppar. Serveras med blåmusslor, limeaioli & nygräddat surdegsbröd. 

 

VEGETARISK                                                                                                          
Halloumi- & rödbetsburgare, med hamburgerbrioche & räfflade pommes 169,- 
Serveras med sallad, tomat, piclad rödlök, cheddar, koriander, lime, srirachamajonnäs & 

coleslaw. 

VEGANSKT                                                                                                          
Vårrullar med sallad (grönsaker, frukt, nötter, vinäger) 169,-                                                 

Serveras med sweet chilidipp. 

 

KLASSISKT AFTERNOON TEA                                                                     
Skagenröra med handskalade räkor & stenbitsrom på örtrostad tortilla 198,-                            

Samt nygräddade scones med citruscurd & grädde, philadelphiaost, jordgubbscheesecake. 
Serveras med en kanna earl grey te. Husets cawa kan köpas till för 85 kr. 
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KYCKLING                                                                                                  
Kycklingspett 200g (chili & örtmarinerad) med rödlök, paprika, svamp 189,- 

Serveras med jasminris, parmesangratinerad tomat, ugnsgratinerade rotfrukter, persiljesmör, 
rostade sesamfrön, mangorajadressing, koriander & apelsin. 

Krispig kycklingburgare 140g, med hamburgerbrioche & räfflade pommes 169,-  
Serveras med sallad, tomat, picklad rödlök, cheddar, koriander, lime, srirachamajonnäs & 

coleslaw. 

Kycklingschnitzel 160g med räfflade pommes 179,-                                                                       
Serveras med körsbärstomater & ruccula med vit basilika balsamicovinäger, parmesan, 

mangorajadressing, koriander & citron. 

Asiatisk kycklingsoppa med ingefära, sambal oelek, kokosmjölk, paprika 179,-        
Tillagas med nudlar, bambuskott, vattenkastanjer & champinjoner. Toppas med salladslök, 

körsbärstomater & lime. Serveras med jasminris samt nygräddat surdegsbröd. 

 

PASTA                                                                                                            
Skaldjurspasta med krossade tomater, vin, chili & vitlöksfrästa skaldjur 180,- 

Räkor, bläckfisk (tio- & åttaarmad), blåmusslor & venusmusslor.                           
Serveras med tagliatelle, rödlök, champinjoner & persilja. Toppas med körsbärstomater, 

rucola, svart peppar, parmesan & citron. 

Oxfilépasta klass E (högsta) med krämig gräddsås, rödvin & parmesan 180,-         
Såsen är smaksatt med dijonsenap, chili & smakfull tryffelolja. Serveras med tagliatelle, rödlök, 

paprika champinjoner & persilja. Toppas med kvist körsbärstomater, rucola, svart peppar & 
parmesan. 

Pasta alla Carbonara med knaprig bacon & krämig gräddsås med rödvin 169,-  
Serveras med tagliatelle, rödlök, paprika champinjoner & persilja. Toppas med kvist 

körsbärstomater, rucola, svart peppar & parmesan. 

Kyckling med krossade tomater, vin, chili, vitlök & ingefära 169,-                 
Serveras med tagliatelle, rödlök, champinjoner & persilja. Toppas med körsbärstomater, 

ruccola, cashewnötter, svart peppar, parmesan & citron. 

Alla pastarätter kan beställas utan tillbehör; rödlök, paprika och champinjoner  
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SALLAD                                                                                                                        
Räksallad med fetaost, ägg & avokado189,-                                                                                                      

Serveras med krispig sallad, ruccola, körsbärstomater, champinjoner, majs, paprika, rödlök, 
gurka, persilja, krämig rhode Island dressing, dill & citron 

Panerad kycklingfilésallad med fetaost & koriander 179,-                                      
Serveras med krispig sallad, ruccola, körsbärstomat, äpple, champinjoner, majs, paprika, 

rödlök, gurka, persilja, mangoraja dressing & cashewnötter. 

Grillad halloumi sallad med grillad lufttorkad skinka & basilika 179,-                
Serveras med krispig sallad, ruccola, körsbärstomat, äpple, champinjoner, majs, paprika, 

rödlök, gurka, persilja, rhode island dressing & cashewnötter & balsamicodressing. 

Grillad tunnskuren oxfilé på salladsbädd med asiatisk dressing 189,-                           
Serveras med krispig sallad, ruccola, körsbärstomat, äpple, champinjoner, majs, paprika, 

rödlök, gurka, persilja, asiatisk dressing (chili & lime, ingefära, soja, fisksås), koriander. 

 

SUSHI                                                                                                                        
Nigiri sushi mix med lax & tigerräkor 8 st 169,-                                                                

Serveras med svarvad rödbeta, ingefära, wasabi, stenbitsrom & japansk soja. 

ROLLS I mån av tid                                                                                                                     
Tempura roll med friterade tigerräkor, avokado, gurka & gräslök 179,-                    

Toppas med rostad wasabi & sesam krydda, srirachamayo & teriyakisås.                        
Serveras svarvad rödbeta, syltad ingefära, wasabi, japansk soja. 

Spicy chicken roll med friterad kycklingfilé, avokado, gurka & gräslök 179,-           
Toppas med rostad wasabi & sesam krydda, srirachamayo & teriyakisås.                        

Serveras svarvad rödbeta, syltad ingefära, wasabi, japansk soja. 

Spicy salmon roll med srirachasås marinerad lax, advokado &gurka 179,-              
Toppas med rostad wasabi & sesam krydda, srirachamayo & teriyakisås.                         

Serveras med svarvad rödbeta, syltad ingefära, wasabi, japansk soja. 
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               EFTERRÄTTER                                                                            
Marängsviss 98,-                                                                                                                         

Banan, gammaldags vaniljglass, nygräddade maränger, jordgubbe & chokladsås. 

Citronmaräng tartelett 98,-                                                                            
Citronmaräng bakelse med gammaldags vaniljglass & färsk jordgubbe. 

Chokladfondant 98,-                                                                                                         
Kladdig chokladbakelse med gammaldags vaniljglass & färsk jordgubbe. 

Jordgubbs cheescake 98,-                                                                                       
Cheesecake toppad med jordgubbsgelé, gammaldags vaniljglass & färsk jordgubbe. 

Daim & mjölkchokladmandeltårta 98,-                                                                               
Dam mandeltårta, gammaldags vaniljglass & färsk jordgubbe. 

Klassisk äppelpaj, rikligt fylld med äpple 98,-                                                        
Serveras med vaniljsås.  

Nutellapizza 98,-                                                                                                             
Nutella & banan, saltade jordnötter & vaniljglass  

Friterad banan med gammaldagsvanilj, jordgubbe & lönnsirap 98,-            
Frityrsmet med italiensk öl.  

Friterad ananas med gammaldagsvanilj, jordgubbe & lönnsirap 98,-                
Frityrsmet med italiensk öl. 

Liten underbar blåbärsbakelse med vaniljglass & bär 89,- 

OST                                                                                                                                
Ostbricka; olika ostar, bröd, kex, frukt, grönt & marmelad 179,- 

Glass                                                                                                                          
Dagens urval av glass 69,-                                                                                   

serveras med chokladdekoration. 

En kanna kaffe eller te med tillbehör & värmare; liten 35 kr & stor 50 kr 
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BARNMENY                                                                                                         
Pannkakor 89,- 

Serveras med drottningsylt eller jordgubbssylt & grädde. 
 

Köttbullar med gräddsås & pommes duchesse eller rafflad pommes 89,-                                            
Serveras med gurka & tomat (ketchup. lingon).                                                                               

Vuxen portion 115,- 
 

Panerad kycklingfilé med rafflad pommes 89,- 
Serveras med gurka, tomat & sweet chili eller ketchup. 

 
Italienska köttbullar med tagliatelle & tomatsås 89,- 

Såsen är milt smaksatt. Serveras med gurka, tomat & parmesan bredvid. 

 
 
 
 

 


