
Varför inte börja med ett glas Cava eller Prosecco… 

 

Förrätter 

 

Vitlöksbröd med tzatziki (Ä, N)     59 kr 
Plocktallrik (en blandning av olika specialiteter (Ä, N)    89 kr 
Chevré gratinerade rödbetor serveras med valnötter och honung (G, Ä)  59 kr 

 

Varmrätter 

Flamberad pepparstek (G, N, Ä)     299 kr 

Serveras med potatiskaka, cocktailtomat och pepparsås 

Lammracks (G, N, Ä)      299 kr   
Serveras med Chevré gratinerad potatiskaka, cocktailtomat och rosmarinsky 

Ryggbiff (G, N, L)                             249 kr               

Serveras med klyftpotatis, cocktailtomat och rosmarinsås 

Grillmix(N)       229 kr 
Serveras med Souvlakispett, kycklingspett, Kalamariringar, grillad tomat, klyftpotatis och tzatziki 

Plankstek serveras med duchesspotatis, baconlindad sparris, grillad tomat och bearnaisesås (G, L, N) 

Fläskfilé       209 kr 

Oxfilé       259 kr 

Ryggbiff       249 kr 

        

Helstekt Seabream fylld med citron och örter (G, Ä, N)   220 kr 

Serveras med slungad potatis, rädisa, sparris, och tzatziki 

Texmex Burgare      169 kr 

200 g nötfärsburgare serveras med brioschebröd, sallad, tomat, rödlök, avokado crème, friterad tortilla, 

cheddarost och pommes 

Deluxe Burgare      169 kr 

200 g nötfärsburgare, serveras med brioschebröd sallad, tomat, halloumi, lökringar, karamelliserad bacon, 

dressing, cheddarost och pommes 

Chevré Burgare      169 kr 

200 g nötfärsburgare, serveras med brioschebröd sallad, tomat, Chevré ost, karamelliserad lök, örtdressing 

med grillad paprika och pommes 

Halloumiburgare       179 kr 
200 g halloumi, sallad, tomat, karamelliserad lök, avokado crème och pommes 

 

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



     

 

Barnmeny 

Chicken Nuggets (L, N)      109 kr 
Serveras med pommes och ketchup 

Pannkakor       109 kr  

Serveras med sylt och grädde      

Köttbullespett      109 kr 

Serveras med pommes och ketchup 

 

Side order 

Friterade Lökringar (L, N) eller Chili Cheese(N) eller Mozzarella sticks(N) (5 st.)     49 kr 
Sallad i stället för pommes     + 25 kr 
Sötpotatis pommes      + 25 kr 
Bearnaisesås, aioli, avokado crème, hamburger dressing, kebabsås, tzatziki   +20 kr 

 

Dessert 

Frasig äpplekaka serveras med vaniljglass(N)    69 kr                                                                                        

Cheesecake Brownie serveras med espressoglass    69 kr                                                                              

 
 

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 


