
Varför inte börja med ett glas Cava eller Prosecco… 

 

Förrätter 

Vitlöksbröd med tzatziki(Ä,N)     59 Kr 

Söderkrogens mezetallrik (N)     79 Kr 
En tallrik med kalamariringar, auberginröra, tzatziki, oliver, fetaost och grillat bröd 

Plocktallrik(N)      79 kr 

Mozzarella sticks, lökringar, chili cheese, pommes, dipp. 

Varmrätter 

Oxfilé-och Fläskfilé medaljonger (G,L,N,Ä)    235 Kr   

Serveras med pepparsås, bearnaisesås, pommes och grillad tomat  

Söderkrogens Plankstek (G,L,N)                            199 Kr               
Saftig fläskfilé, serveras med duchesse potatis, baconlindad grön sparris, 
grillad tomat och bearnaisesås 

Souvlaki på fläskfilé (G,N,Ä)       220 Kr  

Serveras med liten grekisk sallad, tzatziki, aubergindipp och friterad potatis 

Sotad Laxfilé (G,L,N)      199 Kr  
Serveras med slungad potatis, sockerärter, rödlök, rädisa, dill och citronaioli   

Köksmästarn´s burgare      169 kr 

150 gr på högrev serveras med briochebröd, sallad, tomat, inlagd gurka, bacon,  
cheddarost, friterade lökringar, halloumi, tryffelmajonnäs och pommes 

Trippel Cheese Burger      169 kr  
150 gr på högrev, serveras med cheddar, pepperjack och friterad halloumiost, briochebröd,  
sallad, tomat, inlagd saltgurka, picklad rödlök, het jalapenocremé samt pommes frites  

Smokey Deluxe      169 kr 

150 gr på högrev penslad med liquid smoke serveras med briochebröd,  

sallad, tomat, inlagd gurka, picklad rödlök, chipotlemajonnäs, cheddarost och pommes 

Halloumiburgare       169 Kr 

Serveras med briochebröd, sallad, tomat, inlagd gurka, lökringar,   

tryffelmajonnäs och pommes 

Krämig pasta med oxfilé och fläskfilé (L,N)    179 kr 
Serveras med tagliatelle, champinjoner, vitlök och lök i dijonpepparsås 

Grönsaksrisotto(L,G,N,Ä)      159 kr 

Serveras med rotfruktschips, rostade kikärtor, picklad rödlök och örtolja 

 

Ä=Äggfri, G=Glutenfri, L=Laktosfri, N=Nötfri 

 

 



Barnmeny 

Chicken Nuggets(L,N)       85 Kr 
Serveras med pommes och ketchup 

Fläskfilé (G,L,N)      109 Kr 
Serveras med cocktailtomat, aioli och pommes 

Hamburgare 90gr        97 Kr 
Serveras med bröd, sallad, tomat, ketchup och pommes 

 

Side order 

Sallad istället för pommes      + 25 kr 
Sötpotatis pommes      + 25 kr 
Lökringar       + 25 kr 
Bearnaisesås, jalapenocremé, tryffelmajonnäs,chipotlemajonnäs, kebabsås, tzatziki +15 kr 

 

Dessert 

Pannacotta Surprise  (G,Ä,L)     79 kr 
Ny smak varje vecka 

Brownie          79 kr 
Serveras med vaniljglass och salt karamellsås 

Glass med physalis(G)      59 kr 
Välj mellan vanilj eller choklad 

Sorbet (G)       59 kr 
Mango eller hallon serveras med physalis 

 

Ä=Äggfri, G=Glutenfri, L=Laktosfri, N=Nötfri 

 

Kaffe       28:- 

Cappuccino       38:- 

Espresso       32:- 

Irish Coffee       4cl/6cl 99:-/125:- 
Tullamore, farinsocker, kaffe, grädde 

Spanish Coffee     4cl/6cl 99:-/125:- 
Likör43, nybryggt kaffe, grädde 

Kaffeshake      4cl/6cl 99:-/125:- 
Whiskey eller Baileys, espresso, glass,  
chokladsås, grädde 

    


