MENY

SEDAN 2007

FÖRRÄTTER
VITLÖKSBRÖD
på ruccolabädd med olivblandning
och hemslagen örtcrème.

BURGARE
89

BURRATA
119
med tomat- och basilika/timjansalsa.
TOAST SKAGEN
119
Skagenröra med handskalade räkor dill
och citron.
(STOR: 199)

KLASSIKER
BAKAD POTATIS
139
Välj mellan Skagen eller vegetarisk.
GYROS
med pommes eller ris och
klassiska tillbehör.

119

CAESARSALLAD
179
(Kyckling, halloumi eller burrata)
Romansallad, caesardressing, rödlök,
krutonger, tomat, gurka och parmesan.
LAXSALLAD DE LUX
179
Kallrökt lax, romansallad, rödlök, tomat,
gurka samt honungs- och senapsdressing.

HÅLL KÄFTEN-BURGARE
179
(NÖTFÄRS)
200g med BBQ-sås, dressing, syrad
lök, pressgurka, mozzarella, cheddaroch pepperjackost i briochebröd med
bearnaisesås och pommes.
HÅLL KÄFTEN-BURGARE

139

('PULLED PORK')
Långkokt fläskkarré med BBQ-sås,
dressing, syrad lök, pressgurka,
mozzarella, cheddar- och pepperjackost i briochebröd med bearnaisesås
och pommes.
HÅLL KÄFTEN-BURGARE

149

(VEGETARISK - går att få vegansk)
'Oumph'-burgare med dressing,
sallad, pressgurka, picklad rödlök,
mozzarella samt cheddarost
i briochebröd med bearnaisesås och
pommes.
Veganska tillval: bröd och ost.
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KÖTT

FISK

ÖSTKUSTSCHNITZEL
189
Panerad fläskschnitzel på rapsgris med
bearnaisesås, rödvinssky och pommes.
Toppas med kräftstjärtar.

LAXFILÉ
med citron, basilikamoussse
och kokt potatis.

199

TORSKFILÉ
med sötsyrlig dillsås och
potatispuré.

299

JÄGARSCHNITZEL
179
Kotlett på rapsgris med rödvinssky och
portabellokompott med bacon och lök
samt pommes.
FLÄSKFILE TOURNEDOS
med kantarellsås och klyftpotatis.

179

KYCKLINGFILÉ
179
med salsa á la pico de gallo,
vitlökscréme och pommes eller ris.
RYGGBIFF PÅ ROSÉKALV
med bearnaisesås, rökig
whiskypepparsås och klyftpotatis.

249

KALVENTRECOTE
med bearnaisesås, timjansky och
klyftpotatis.

249

GRILLBRICKA
599
En mix av biff, kyckling och fläskfié
med aioli, bearnaisesås, vitlökssås
och klyftpotatis. (för 2 personer)
Går att få för 4 eller 6 personer.

RÖDING
299
med vitvinssås och potatispuré.
Toppas med färskriven pepparrot.

PASTA
PASTA AL FILETTO
med strimlad biff och en
variation av svamp i gräddsås.
Toppas med parmesan.

199

PASTA AI FUNGHI
169
med en variation av svamp i
gräddsås. Toppas med parmesan.
PASTA POSEIDON
199
med linguine-pasta, tigerräkor i
vitvinssås med inslag av rostad chili.
Toppas med kallrökt lax.

Pastarätterna toppas även med grisini.
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BARNMENY

DESSERTER

PANNKAKOR
med vispad grädde och sylt.

69

CRÈME BRULÉE
med färska bär.

89

KÖTTBULLAR
med kokt potatis och gräddsås.

69

PANNACOTTA
med hallonskikt och färska bär.

89

HAMBURGARE
Naturell, serveras med pommes.

69

TARTUFO
Italiensk glass. Välj smak mellan
citron, nötkrokant eller pistage.

89

GYROS
med kebabsås och pommes/ris.

69

GRILLAD KORV
med pommes.

69

CHICKEN NUGGETS
med pommes och bearnaisesås.

69

TRE LAGER AV CHOKLAD
Italiensk luftig chokladdessert
med nougatine.

119
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TRERÄTTERSMENYER
ALTERNATIV 1
Förrätt:
Vitlöksbröd
Huvudrätt: Kycklingfilé
Dessert:
Pannacotta

319

ALTERNATIV 2
Förrätt:
Toast Skagen
Huvudrätt: Jägarschnitzel
Dessert:
Pannacotta

379

ALTERNATIV 3
Förrätt:
Toast Skagen
Huvudrätt: Ryggbiff på rosékalv
Dessert:
Crème brulée

449

