
Á LA CARTE

CITRONGRAVAD TORSK             159:-
Rimmad gurka, sotad rabarber, ostronemulsion,  
sjökorall, västerbottenkrisp, rädisakrasse.
(ägg, gluten, mjölkprotein)

GRÖN SPARRIS              145:-
Sotad blomkål, fänkål och nässelvinägrett, 
grönärtspuré, rostade durrakorn.
(gluten) 

VIT SPARRIS               165:-
Gräslöksnobis, krispig tirolerskinka, schalotten-
löksvinägrett, broccolikrasse, kavringskrutonger.
(ägg, gluten, mjölkprotein)

RÖDBETA               145:-
Hallonvinägrett, rostade solroskärnor, 
vit sparris, korngräs, boveteflarn.
(gluten)

FÖRRÄTT

POKÉ BOWL               215:- 
Avocado, mango, syltad silverlök, lime,  
ponzuvinägrett, böngroddar, sjögräs,  
inlagd ingefära, rostade cashewnötter, 
röd chili, koriander.
(citrus, stenfrukt, soja, gluten, nötter, senap)

VÄLJ MELLAN
Handskalade räkor, vegan strips eller  
pankofriterade kycklinglår. 
(Räkor: skaldjur. Veg: gluten, soya. Kyckling: ägg)

RÅBIFF            155 / 225:- 
Grovmalt svenskt innanlår, picklad silverlök,  
tryffelmajonnäs, regnbågsrom, pepparchips,  
krämig äggula, friterad kapris. 
Hel portion serveras med pommes.
(laktos, ägg, gluten, senap)

SPAS KÖTTBULLAR              195:-
Hemrullade köttbullar, krämig gräddsås,  
smörkrossad king edward, rårörda lingon, 
persiljeinlagd gurka.
(mjölkprotein, citrus, senap,  
ägg, gluten, selleri)

DOUBLE SMASHED CHEESEBURGER    225:-
Potato bun, hjortronbarbecue dressing, 
picklad rödlök, saltgurka, cheddarost. Serveras 
med kryddslungade pommes, sidesallad på 
spetskål och äpple & rostad vitlöksaoli. 
(laktos, senap, gluten, stenfrukt, ägg) 

VEGMEBURGER             225 :- 
Potato bun, hjortronbarbecue dressing,  
picklad rödlök, saltgurka. Serveras 
med kryddslungade pommes, sidesallad på 
spetskål och äpple & rostad örtsalsa. 
(senap, gluten, stenfrukt)

ÖRING               295:-
Rökt potatiscremé, rabarber &  
honungsbräserad endive, krasse, 
gulbetor, musselsmörsås.
(mjölkprotein, skaldjur, fisk)

KALVSCHNITZEL              275:-
Pommes frites, rödvinssås, ramslökssmör,  
citron, ruccola, parmesan, grönkål.
(gluten, citrus, mjölkprotein, laktos, selleri)

HUVUDRÄTT



Á LA CARTE

CREMÉ BRÛLÉE             115:-  
Klassisk brûléepudding smaksatt med vanilj.
(ägg, mjölkprotein)

PERSIKO CHEESECAKE            129:-
Mascarpone, rostad vit choklad, hallongelé, 
limeflarn.
(ägg, laktos, stenfrukt, citrus, gluten)

RABARBERMOUSSE            129:- 
Mandelbiskvi, citrongelé, yoghurtglass, vaniljkrisp.
(mandel, citrus, mjölkprotein, ägg)

CHOKLADPRALIN & CHOKLADTRYFFEL             85:- 
Fråga er servitör om vad kvällens smaker är. 

DESSERT

KAFFE & AVEC

Bryggkaffe       25:-
Cappuccino       40:-
Caffe latte       45:-
Espresso       35:- 
Baileys              24:- / cl

Seve Fournier             26:- / cl
Cointreau
Drambuie

Grönstedt VSOP            30:- / cl
Calvados Boulard VSOP           29:- / cl
Bacardi mörk fatlagrad 8y           30:- / cl

Det här är endast ett axplock från vad vi erbjuder. 
Fråga oss gärna så berättar vi mer.


