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.

À LA CARTE
(Fråga oss om allergener)

FÖRRÄTT ELLER NÅGOT MINDRE
1.Klassisk räkmacka 189,-

Handskalade räkor på nygräddad surdegsbröd.
Serveras med salladsblad, ägg, romsås, stenbitsrom, citron, dill, peppar.

2.Skagenröra på örtrostad tortilla 159,-

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

4.Krispiga buttermilk panerade kycklingfilé 159,-/179,Serveras med krispigt salladsblad, koriander, apelsin & sweet chili-dipp.

5.Chilimarinerade kycklingvingar med rostade sesamfrön 159,-/179
Serveras med selleri, koriander, vårlök, lime & chili-crème fraiche.
Som huvudrätt tillkommer sallad m/fetaost & jasminris.

6.Gambas al Pil Pil, vitlöksfrästa räkor med chili & persilja 169,- /189,Serveras i en cazuela. Tillbehör surdegsbröd.

Som mindre huvudrätt tillkommer sallad m/fetaost & jasminris.
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HUVUDRÄTT
Serveras med surdegsbröd, smör & sallad med vinägrett

KÖTT
13.Oxfilé (grillad klass E högsta)150g med timjan 279

Serveras med potatisgratäng, grillade rotfrukter & baconlindad sparris. sallad m/fetaost &
pepparsås (bearnaiseås)

14.BBQ-glazade babyback ribs 420g & majskolv 269,-

Serveras med räfflade pommes, steaksauce, coleslaw, grillad majskolv, sallad m/fetaost &
bearnaisesås.

15.Högrevsburgare 160g med bacon & äkta brioche169,-

Serveras med räfflade pommes, hamburger dressing, salladsblad, tomat, rödlök, inlagdgurka,
cheddar, jalapeño & coleslaw. Sallad m/fetaost separat.

16.Steak Minute, lövbiff 150g med riven pepparrot & äggula 189,Serveras med räfflade pommes, persiljesmör, grillade rotfrukter, sallad m/fetaost &
bearnaisesås.

18.Yakiniku,180g tunnskivad entrecôte med yakinikusås 220,Serveras med jasminris, japansk coleslaw, salladslök, lime, rostade sesamfrön & koriander.
Sallad m/fetaost separat.

KYCKLING
28.Krispig kycklingburgare 140g med äkta brioche169,Serveras med räfflade pommes, salladsblad, tomat, picklad rödlök, cheddar, koriander, lime,
srirachamajonnäs & coleslaw. Sallad m/fetaost separat.

29.Kycklingschnitzel 160g 198,Serveras med räfflade pommes, gratinerade rotfrukter, tzatziki, mangorajadressing, sallad
m/fetaost, koriander & citron

2

SKALDJUR
20.Moules Frites med vitt vin & en skvätt låglaktosgrädde 259,”Sjömanshustruns blåmusslor” smaksätts med vitlök, rödlök, chili, selleri, persilja.
Serveras med räfflade pommes, citron & nygräddat surdegsbröd. Sallad m/fetaost separat

21.Grillade rödräkor med chili, vitlök & persilja 279,Serveras med blåmusslor, jasminris, citron, sweet chilisås cremé fraiche & nygräddat
surdegsbröd. Sallad m/fetaost separat.

FISK
23.Grillad lax med fisk & citruskrydda 140g 269,-

Serveras med kokt färskpotatis, grillade rotfrukter & romsås, gräslök, stenbitsrom, dill & citron.
Sallad m/fetaost separat.

24.Torsk i ugnen med räkor & citronsås 140g 269,-

Serveras med kokt färskpotatis, grillade rotfrukter, ärt- & majsmix, stenbitsrom, dill & citron.
Sallad m/fetaost separat.

25.Panerad rödspätta prima kvalitet 150gr, 189,-

Serveras med färskpotatis, persiljesmör, rotfrukter, ärt- & majsmix, remuladsås, dill & citron.
Sallad m/fetaost separat.

26.Marinans gräddfria fisksoppa, lax, torsk, handskalade räkor 220,Tillagad med krossade tomater, vitt vin, rotfrukter, rödlök, chili, blekselleri, fänkål, koriander,
citron, svartpeppar. Serveras med blåmusslor, limeaioli & nygräddat surdegsbröd.
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VEGETARISK
39.Haloumiburgare med äkta brioche 169,-

Serveras med rafflade pommes, salladsblad, tomat, piclad rödlök, cheddar, koriander, lime,
srirachamajonnäs & coleslaw. Sallad m/fetaost separat.

VEGANSKT
41.Vegetariska vårrullar med ris & sallad 179,Serveras med sallad, citrondressing & sweet chilidipp

BARNMENY
46.Pannkakor 89,-

Serveras med drottningsylt eller jordgubbssylt & grädde.

47.Köttbullar med rafflad pommes 89,Serveras med gurka & tomat (ketchup. lingon).

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

49.1 Pommes Frites 40,Med ketchup.
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EFTERRÄTTER
50.Marängsviss 98,-

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

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

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

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

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