
VEGETARISKT 
 

STORA GRÖNA OLIVER 
49kr 

 
PATATAS 

friterad potatis med mojo rojo och aioli
55 kr

 
SÖTPOTATISPOMMES 

friterad sötpotatispommes serveras med aioli   
55 kr

 
CHAMPINJONER 

vitlöksfrästa champinjoner 
55 kr 

RÖDBETOR 
ugnsrostade rödbetor med chévre, 

honung och pumpakärnor 
69 kr

 
HALLOUMI

friterad halloumi med mojo rojo 
65 kr   

 
PIEMENTOS 

friterade piementos med aioli och citron 
55 kr 

 
CAPRESE 

mozzarella, tomat & pestodressing 
69 kr   

 
 
 

FISK & SKALDJUR 
 

GAMBAS 
kungsräkor frästa i  vitlök, lök,  chili  och paprika.

toppas med citron och chili  89 kr
 

BLÅMUSSLOR 
blåmusslor, vitt vin, grädde, vitlök och hackade 
örter. serveras med citron och rostat bröd 89 kr 

 
TOAST SKAGEN 

klassikern med räkor, majonnäs och örter. 
serveras på toastbröd med löjrom    99 kr

 
 
 

KÖTT 
 

BRUSCHETTA 
toast med hackad tomat, rödlök,

basilika och serrano
59 kr 

 
DADLAR 

ugnsbakade baconlindade dadlar med honung 
59 kr   

QUESADILLA 
tortilla fylld med färskoströra på lök, vitlök, 

kyckling, chili och paprika 
69 kr 

 

SASHIMI 
soyamarinerad ytstekt ryggbiff

med sesam, wasabimajonnäs och inlagd ingefära 
85 kr 

 
DELITALLRIK

två ostar och två chark 
marmelad och knäcke 

89 kr   
 

STEAMBUN MED LÅNGKOK
långbakad karré serverat i  ångat bröd   

med picklad rödlök, aioli och örter 
89 kr   

 

 
ASIATISKT   

 
DUMPLINGS 

vegetariska dumplings med soya och syltad ingefära 
59 kr   

 
KYCKLINGSPETT 

stekta kycklingspett med currysås 
69 kr 

 
WOK 

wokade äggnudlar & grönsaker 
65 kr   

 
PANANG CURRY 

gryta på högrev smaksatt med panang curry   
serveras med ris 

89 kr 
 

GLASNUDELSALLAD 
69kr

SMØRREBRØD    
 

GUBBRÖRA 
klassikern med ansjovis, 

ägg och potatis mm   
   

LAX 
laxmousse med 

varmrökt stenbitsrom 

VIT TONFISK 
med citron- och lakritsaioli, 

grillad paprika, grönpepparpurjo, tomat
och krispig sallad.

BIFF   
Ytstekt ryggbiff marinerad med soya.
serveras med sesam, wasabimajonnäs, 

inlagd ingefära och sallad
 
 

1 st: 49 kr
2 st: 89 kr
3 st: 129 kr
4 st: 169 kr

1 öl + 1 snaps 
+ 3 valfria

249 kr


