
FÖRRÄTT STARTER
Tomatsallad 88,-

Tomatosalad with feta cheese, red onion, parsley and basil
med fetaost, rödlök, persilja och basilika

Innehåller: mjölk, svaveldioxid.

Kräftstjärtsröra 106,-

Caryfishtail mix with whitefish roe on rye bread
med sikrom på kavring

Innehåller: ägg, gluten, senap, skaldjur, svaveldioxid.

Prosciutto 93,-

Prosciutto with cream cheese, pine nuts, rocket salad, Grana Padano
and balsamico

med färskost, pinjenötter, ruccola, Grana Padano och balsamico

Innehåller: mjölk, nötter, svaveldioxid.

KLASSIKER CLASSICS
Husets Caesarsallad 1/1 eller 1/2 Kyckling:

154,-/98,-
Räkor:

169,-/112,-
grilled chicken or shrimps, bacon chips, capers, Grana Padano, tomato,
onion, enidve, kale, romaine lettuce, Caesar dressing, toasted tortilla

grillad kyckling/räkor, baconchips, kapris, Grana Padano,
tomat, lök, endive, grönkål, romansallad, Caesardressing,
rostat tortillabröd

Innehåller: ägg, fisk, gluten, senap, (kräftdjur), mjölkprotein

Cheese 'n bacon burger 185,-

BBQ-glazed cheese 'n bacon burger with lettuce,
tomato, dressing, French fries

BBQ-glaze, stekt lök, sallad, tomat,
dressing, pommes frites

Innehåller: gluten, mjölk, svaveldioxid och sulfit, ägg, senap, selleri

The Green burger 185 ,-

Vegan burger with kimchi mayonnaise, mustard pickled cucumber and
crispy silver onion.

Baljväxtburgare med kimchimajonnäs, senaspicklad gurka och krispig
silverlök

Innehåller: lupin, senap, havre, gluten

Fish & Chips 174,-

Fish & chips with remoulade sauce, sallad and French fries.
med remouladsås, sallad och pommes frites

Innehåller: fisk, gluten, ägg, senap, selleri, sulfit

Räksmörgås 153,-

MSC-certified Shrimp sandwich with egg. mayonnaise, lettuce
100 g MSC-certifierade räkor, ägg, majonnäs, sallad

Innehåller: ägg, senap, gluten, mjölk, kräftdjur

A LA CARTE MENY
VARMRÄTT MAIN
Fläskfilé 181,-

Pork tenderloin with herb butter and French fries
med kryddsmör och pommes frites

Innehåller: selleri, mjölk.

Entrecôte 296,-

Rib eye with sriracha bearnaise, red wine jus and sweet potato wedges
med srirachabearnaise, rödvinssky och sötpotatisklyftor

Innehåller: selleri, mjölk, svaveldioxid.

Kycklingfilé 169,-

Fillet of chicken with blue cheese sauce and gnocchi
med ädelostsås och gnocchi

Innehåller: selleri, ägg, gluten, mjölk (laktosfritt), svaveldioxid.

Halstrad rödingfilé 256,-

Char with tarragon sauce, Swiss chard, onion and potatoes
med dragonsås, mangold, lök och potatis

Innehåller: selleri, fisk, mjölk (laktosfritt), svaveldioxid.

Pasta penne med fläskfilé 167,-

Pasta penne with pork tenderloin and zucchini, sun dried tomatoes,
mushrooms, sambal and garlic in creamy sauce.

med zucchini, soltorkad tomat, champinjoner, sambal och vitlök i
krämig sås

Innehåller: selleri, ägg, mjölk (laktosfritt), svaveldioxid.

Kvällens husman 164,-

Tonight's special
Served Monday-Thursday.
Our staff will tell you more.

Serveras måndag-torsdag.
Personalen berättar gärna mer.

Chartererbjudande 2 rätter: 249,-
3 rätter: 299,-

Charter special.
Served friday-sunday

Serveras fredag-söndag.

DESSERT
Husets dessert fr. 45,-

Your waiter will tell you about today's desserts.
Din servitör berättar gärna mer om dagens desserter.

MSC-C-54562

Sjömat med detta märke kommer från ett
MSC-certifierat hållbart fiske.
www.msc.org/se ASC-C-00656

Sjömat med detta märke kommer från en ASC-
certifierad ansvarfull odling.
www.asc-aqua.org


