
Sällskapsmenyn
               Kockarnas val av “snacks”
  Ni delar på tre förrätter och en huvudrätt.
                    Totalt fem serveringar.
           Menyn delas med hela sällskapet.     

425 kr / p.

   Vinpaket
 Bra 395 kr
Bättre 650 kr

---

Barrique guest
vinvinvin

Om du har några allergier eller specialkost,
tveka inte att fråga oss så hjälper vi dig!

Våra drinkar Klassiker från bar en ..
“KÖKS-GROGGEN”
Sgroppino, citronsorbet, vodka och bubbel
110 kr

Vår Aviation
Dry gin, citron, Luxardo Maraschino
& viollikör
139 kr

Hibiskus Daiquiri 
Hibiskus, rom, socker och citron
149 kr

Cava
Miquel Pons Brut Nature Reserva
98 kr
Champagne
Gosset Grande Réserve
180 kr
Poppels
85 kr
Melleruds, fat 40 cl
Lager
76 kr

MINDRE

Ostron - med tillbehör     39kr / styck
Foie Gras med briochebröd   135kr
och vin doux gelé
Lax med soyamarinerad forellrom,   157kr
räkchips, citron- och dillkräm 

 

Råbiff med ramslöksmayo,    145kr
friterat rispapper, rädisa och vårlök

Potato ”Royal” med tryffelmayo,  135kr
pecorino och pommes allumettes

Grillad spetskål med chimichurri,  
semitorkade tomater, friterat tunnbröd 125kr
och parmesanost    

STÖRRE

Flankstek med parmesanslungad potatis,
morot, vårlök, dragonsmör och rödvinsås  
          239 kr
Dagens fångst med potatispuré
bellaverde, rädisa och musselsås         249 kr

Vårprimörer med grillad portabello
och parmesanskum         195 kr

DESSERT

Eldad persika med färskostskum 
och rostad vit choklad   99kr

Jordgubbar med smuldeg och
fläder/yoghurtglass    99kr

En kula glass    39kr

Creme Brulee med sorbet  115kr

Tryffel     39kr

ink.       Lax
     Råbiff,
Potato Royal 
& Flankstek

VINBARS MENYN

Chips med löjrom    165 kr 
Charcuterie       165 kr
Med tillnehör
Ostplatta     165 kr
Med marmelad och knäckebröd
Ost & charcuterie    295 kr
Med tillbehör
2 bitar ost     85 kr
Fråga oss om vilka ostar vi har ikväll  

Snacks:  
- Gröna oliver     45 kr
- Marcona mandlar    55 kr
- Chips      45 kr

Alla rätter är något mindre
i storlek, så ni kan njuta av flera rätter

   under kvällen och dela med varandra.
Vi rekommenderar 3 st rätter / person.

4X Löjromstrutar med smetana  145kr 

Burrata med confiterad vitlök,
variaton på tomater, rökt olja   159kr
och brioche   

Sevilla
Tanqueray “flor de sevilla”, sockrad apelsin,

158 kr
Hallon
Whitley Neill Raspberry, citrus och tonicvatten   
158 kr

och tonicvatten

Shop-O-holic
Kvällen “Skaka & Njut”
99 kr

Rostad Broccoli med romanescosås    125kr
rostade nötter och cheddar

Slush !
Sugen på något kallt? 
- Fråga oss vad vi serverar ikväll!     129kr 

Boquerones, inlagda sardiner  69 kr 
med chili, vitlök och baguette


