Lunchmeny mån-fre 11-17

(Veckans lunchrätter serveras fram till 15)

Förrätter

Skaldjur

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

165

Räkor
150 g med aioli & citron

155

Löjrom från Kalix 35 gram
Smörstekt toast & klassiska tillbehör

285

Rökta räkor
150 g med aioli & citron

135

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

165

Ostronfat 6 st
Mignonette, citron & tabasco

160

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

145

Halv mainehummer
Pommes frites & aioli

295

Vit primör sparris från Holland
Brynt hollandaisesås, rostade hasselnötter & babyspenat

155

Hel mainehummer
Pommes frites & aioli

455

Veckans lunchrätter
Oxbringa
Potatispuré & pepparrotssås

135

Bakad sej
Med ljummen gubbröra & kokt potatis

135

Svampbiffar
Tzatziki & stekt potatis

135

Chèvretoast
Med stekta champinjoner, tomat, gurka & sallad

135

byt ut kolhydrater mot sallad

15

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

265

RÅGSTEKT STRÖMMING
Lingon, potatispuré & brynt smör

170

Fisk & Skaldjursgryta
Rouille & krutonger

225

Rimmad Lax
dillstuvad potatis & hovmästarsås

195

Ryggbiff
Bistrotomat, pepparsky, bearnaise & pommes frites

295

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

195

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

245

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
725
Halv Mainehummer, 100 g rökta räkor 100 g räkor, 2 havskräftor
4 ostron, & krabbklor
Grand tower
1545
Hel Mainehummer, 150 g rökta räkor 150 g räkor, 6 havskräftor
12 ostron, & krabbklor
Tillbehör till Prestige & Grand tower: Pommes frites, aioli, citron &
tabasco m.m

Desserter
Crème Brûlée
En klassiker med smak av vanilj

95

Chokladtryffel

30

Äkta mjukglass på tahitivanilj
Toppings
- hallonsås
- chokladsås
- kolasås
- hasselnötskrokant
- saltlakrits

65
10/st

