
sällskapsmenyn.
Sharingmeny i fem serveringar

Kökets val av snacks, tre förrätter och en 
varmrätt. Totalt fem serveringar att dela 

kring bordet. Serveras till samtliga.

395 kr / p.

Vinpaket
Bra 395 kr

Bättre 650 kr
---

Håll-käften-
flask-paketet

Dagspris

Barrique.

nyfiken på vilka rätter
som ingår i menyn?

Löjromsstrut till snacksen,
Rimmad, rökt röding,

 Råbiffen och
självklart Potatis Royal.

Varmrätt Ryggbiff.
Har du någon allergi
meddela gärna oss!

Innan 
maten
Ett glas torr cava 95 kr
Miquel Pons Brut Nature Reserva

Extra god krispig champagne 156 kr
Gosset Grande Réserve

Frisk, kryddig IPA från Gamlestaden
86 kr

Gin&Tonic
 Den Gröna
Kapriol dry gin, torkade citrusfrukter,
enbär
158 kr

Den Röda
Kapriol gin blodapelsin/persika, torkad
persika, enbär
158 kr

Den Rosa
Kapriol gin grape/hibiskus, citrusfrukt,
hibiskus, enbär
158 kr

ostron & Champagne
2 x Ostron 1 glas champagne 199 kr
             Ostron 35 kr / styck.

Yrselfritt Paket
(Alkoholfritt)

Mousserande vin,
Alkoholfri öl,

verjus
och 100% blåbär.

289 kr 



4 x löjromsstrut      125 kr
Ministrutar med löjrom, smetana, rödlök och gräslök

oStrOn        35 kr
Ostron med schalottenlök vinägrett  och citron  /styck

foie gras a la sauternes     139 kr
Smörstekt brioche, ankleverterrin och Sauternesgelé

Swenglish Breakfast     155 kr
Långbakad grissida med tryffeläggula, isterband,
brynt smör och pommes allumettes

Sardellinas "Serrats"                135 kr
Premiumsardiner från Spanien med knäcke och citron

KArl-joHanSvaMprAviOli      155 kr
svampfyllda pasta, brynt smör med hasselnötter, Gruyèreskum

Rotselleri Carpaccio     115 kr
Karljohansvamp kräm, saltbakad rotselleri
picklade granskott, shiitakesvamp och flädervinaigrette

Den rimmade, Rökta Rödingen    145 kr
Rimmad, rökt röding med dillkräm, picklad rättika, gurka
soyamarinerad forellrom och dill flarn

råbiff La mancha      129 kr
Chorizo, chorizomajonnäs , oliver, cornichonger, syltlök 
och padrones

Potatis "royale"      120 kr
Potatiskroketter smaksatta med sjukt mycket parmesan,
tryffelkräm, pommes allumette och riven tryffelpecorino

Hummersoppa                        139 kr
med hackad hummer, cognac creme fraiche och kripsigt räkchips
 

Ryggbiff        225 kr
Serveras med jordärtskocka på tre vis, torkade bondbönor,
picklade trattkantareller, sotat päron, rödvinssås och rivet märgsmör

Långa        215 kr
Serveras med rostad blomkålspuré, syrad blomkål, mandelflarn, 
grönkål, fänkål, friterad svartkål och brynt smör vierge

butternut squash      185 kr
Butternut squash med Chèvreostkräm, rostad pumpapuré,
saltrostade valnötter, variation på lök och gräslöksoljast

ö
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. 
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Hej vad roligt att ni hittat hit! På denna sidan finner ni både lite mindre 
rätter och lite större rätter. 
Alla rätterna är något mindre i storleken så man kan avnjuta flera rätter 
under kvällens gång.
Är du intresserad av att bara äta mindre rätter och dela rekommenderar 
vi 3 stycken mindre rätter per person. Vill du ha en vinrekommendation, 
prata gärna med någon av oss i personalen. Välkomna!



Ryggbiff        225 kr
Serveras med jordärtskocka på tre vis, torkade bondbönor,
picklade trattkantareller, sotat päron, rödvinssås och rivet märgsmör

Långa        215 kr
Serveras med rostad blomkålspuré, syrad blomkål, mandelflarn, 
grönkål, fänkål, friterad svartkål och brynt smör vierge

butternut squash      185 kr
Butternut squash med Chèvreostkräm, rostad pumpapuré,
saltrostade valnötter, variation på lök och gräslöksolja

chips  & löJrom   145 kr
Tryffelchips, smetana lök och löjrom

Charkplatta   165 kr
Med tillbehör

Ostplatta    145 kr
Med marmelad och knäcke

Ost & chark    285 kr
Med tillbehör

En bit ost    65 kr
Med tillbehör. Väl mellan fem olika.
Fråga oss vilka vi har ikväll.

Sardellinas "Serrats"  135 kr
Premiumsardiner från Spanien 
med knäcke och citron

snacks    45 kr/st
Gröna oliver Gordal
Marconamandlar
ChipsV
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. delicious donut     95 kr
Friterad munk med ljummen chokladsås vanilglass
och kanderade hasselnötter

Rocky road....ish        95 kr
Marshmellow, karamelliserat bovete, 
tranbärsmarmelad, chokladglass, salt karamellkräm

Chokladtrion        85 kr
Choklad triologi med hibiskuskräm, hibiskus och
hallon sorbet och krossade drömmar

Crème Brûlée     75 kr
Helt enkelt

5 x Ostar      145 kr
Med tillbehör

En kula glass eller sorbet  35 kr
Fråga personalen

tryffel      25 kr

Kaffe
Vanligt bonnkaffe  32 kr
Espresso   29 kr
Cappuccino   35 kr
Latte    35 kr

Gött efter maten!
En klassisk Irish coffee 
135 kr

...givetvis kan du beställa 
“Kaffe-Karlsson” & Kaffe Baileys 
också för samma pris!

Dessertvin
Rutherglen, Muscat,
Victoria, Australien
129 kr

Alasia, Moscato
d’Asti 
Piemonte, Italien
85kr

Château la Truffière, 
Monbazillac, Frankrike
95 kr

Famille Perrin, Muscat,
Baumes de Venise Blanc 
95 kr




