LUNCHMENY
Förrätter

Skaldjur

Toast skagen
Kalixlöjrom, Citron

195

Räkor
150 g med aioli & citron

165

Löjrom från Kalix 35 gram
Smörstekt toast & klassiska tillbehör

285

Rökta räkor
150 g med aioli & citron

135

Steak tartar
Svensk oxrulle, kapris, rödlök, dijonsenap, cornichon & äggula

165

Ostronfat 6 st/ 12 st
Mignonette, citron & tabasco

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

145

Halv mainehummer
Pommes frites & aioli

330

Marulks carpaccio
Röktsaltsgravad, friterad mandelpotatis, dillmajonnäs,
ingefärspicklad gurka

185

Hel mainehummer
Pommes frites & aioli

580

Lerpottasill halv/hel
155/295
Matjessill, potatis, ägg, rödlök, gräslök, syrad grädde, brynt
smör
Blandade charkuterier
Blandade charkuterier, gordaloliver, rotfrukts chips.

175

Varmrätter

160 /320

Färska havskräftor
styckpris

60

Krabbklor
Ca 200g & hovmästarsås.
Petit plateau
100 g rökta räkor, 100 g räkor, 2 havskräftor, krabbklor, aioli &
hovmästarsås

135
345

Plateau prestige
795
Halv Mainehummer, 100 g rökta räkor 100 g räkor, 2 havskräftor
4 ostron, & krabbklor

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

265

Ryggbiff
Bistrotomat, pepparsky, bearnaise & pommes frites

365

Köttbullar
Gräddsås, potatispuré, lingon & pressgurka.

185

DEMI-GRAND TOWER
300 G färska räkor, 150 G rökta räkor, fyra krabbklor, fyra
havskräftor, fyra ostron, 1/2 moules mariniére
Lämpligt för 2 personer

RÅGSTEKT STRÖMMING
Lingon, potatispuré & brynt smör

190

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

Fisk & Skaldjursgryta
Rouille & krutonger

265

Rimmad Lax
dillstuvad potatis & hovmästarsås

260

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

265

Räksallad
150 g handskalade räkor, ägg, aioli, krutonger, tomat & sallad

225

Baljväxtfrikadeller Gnocchi al
pomodoro
Svenskodlade baljväxter, stracciatella från Frägsta mejeri, 24
månaders parmesan

245

315

945

Desserter
Crème Brûlée

En klassiker med smak av vanilj

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

Bakad rödingfilé
Från Vilhelmina. Västerbottenost paj, kall romsås,grön sparris

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

95

Chokladtryffel

30

Äkta mjukglass på tahitivanilj

65

Toppings

- hallonsås
- chokladsås
- kolasås
- hasselnötskrokant
- saltlakrits
k9´s marängsviss

mandelbrownie, jordnötsglass, maränger, valhrona chokladsås,
vispad grädde

10/st

135

