VÄLKOMNA TILL
kajplats 9
Här tillagar vi allt från grunden med respekt för både djur, säsong och
hantverket bakom. Vi älskar förstklassiga färska råvaror och använder vår
kunskap till att laga tidlösa, rustika och traditionella maträtter både ifrån
Sverige och den övriga världen.
Detta är den mat vi själva tycker om och den som ligger oss närmast hjärtat.

VI ÄR EN KONTANTFRI RESTAURANG

Johan Sjöqvist KÖKSMÄSTARE
Kajplats 9

Lunchmeny mån-fre 11-17

(Veckans lunchrätter serveras fram till 14:30)

Förrätter

Skaldjur

Blandade charkuterier
Med charkkroketter, gordaloliver & majskrisp

175

Räkor
150 g med aioli & citron

155

Tullkammarröra
Kallrökt lax, räkor, ägg & pepparrot på smörstekt toast & sikrom

165

Rökta räkor
150 g med aioli & citron

135

Löjrom från Kalix 35 gram
Smörstekt toast & klassiska tillbehör

265

Ostronfat 6 st
Mignonette, citron & tabasco

160

klassisk steak tartar
Svensk oxrulle, kapris, rödlök, dijonsenap, cornichon & äggula

165

Halv mainehummer
Pommes frites & aioli

315

Moules mariniére
Vitvinskokta blåmusslor från Mollösund, vitlök, grädde &
schalottenlök

145

Hel mainehummer
Pommes frites & aioli

565

Trattkantarellsoppa
Rensouvas & surdegskrutonger

165

Lerpottasill halv / hel
155/235
Matjessill, färskpotatis, ägg, rödlök, gräslök, syrad grädde &
brynt smör

Veckans lunchrätter

Färska havskräftor
styckpris

60

Krabbklor
Ca 200g & hovmästarsås.

90

Petit plateau
100 g rökta räkor, 100 g räkor, 2 havskräftor, krabbklor, aioli &
hovmästarsås

295

Plateau prestige
755
Halv Mainehummer, 100 g rökta räkor 100 g räkor, 2 havskräftor
4 ostron, & krabbklor

Rostbiff
Hasselbackspotatis, svartvinbärsgelé & gräddsås

145

Halstrad lax
Smörstekt spetskål & sandefjordsås

145

Grand tower
1645
Hel Mainehummer, 150 g rökta räkor 150 g räkor, 6 havskräftor
12 ostron, & krabbklor

Vårrullar
Kimchi rostade sesamfrön, soya dipp & yuzu majonnäs

145

Tillbehör till Prestige & Grand tower: Pommes frites, aioli, citron &
tabasco m.m

Biff Rydberg
Klassiska tillbehör

245

byt ut kolhydrater mot sallad

15

Varmrätter
Klassisk Steak tartare
Svensk oxrulle, kapris, rödlök, dijonsenap, cornichon, äggula &
pommes frites med aioli

285

Crème Brûlée
En klassiker med smak av vanilj
Småländsk ostkaka
Hjorton & Mandel
Chokladtryffel

RÅGSTEKT STRÖMMING
Lingon, potatispuré & brynt smör

170

Fisk & Skaldjursgryta
Rouille & krutonger

245

Rimmad Lax
Dillstuvad potatis & hovmästarsås

225

Ryggbiff
Bistrotomat, pepparsky, bearnaise & pommes frites

315

Bacon- & cheesehamburgare
150g, kolgrillad lökmajonnäs, senap, stekt lök, västeråsgurka,
Carlströms bacon med pommes frites & coleslaw

215

Köttbullar
Gräddsås, potatispuré, lingon & pressgurka.

170

Moules frites
Vitvinskokta blåmusslor från Mollösund, vitlök, grädde,
schalottenlök & pommes frites

225

Räksmörgås
245
150g handskalade räkor på smörstekt toast levain, aioli, ägg, tomat
& sallad
Räksallad
150 g handskalade räkor, ägg, aioli, krutonger, tomat & sallad

Desserter

245

Glass/Sorbet Coupe

95
165
30
45/Kula

Glass
- Jordnöt
- Vanilj
- Hallon
- choklad, Valhrona 70%
Sorbet
- Citron
- Mango
- Hjortron
Äkta mjukglass på tahitivanilj

70

Toppings
- Jordgubbssås, Chokladsås, Kolasås,
- Hasselnötskrokant, Saltlakrits
- Mjukglasstopping + 25kr
Sorbettopping
- Champagne + 45kr

10

