A LA CARTE MENY
FÖRRÄTT STARTER

FRÅN GRILLEN FROM THE GRILL

Sommarskagen

106,-

på toast med citron och sallad
Summer toast Skagen on toast with lemon and lettuce
Innehåller: gluten, ägg, senap, kräftdjur

Souvlaki
93,-

med buffelmozzarella, lök och basilika
Tomato salad with buffalo mozzarella, onion and basil
Innehåller: sulfit, mjölk

154,-

Fillet of chicken

88,-

med bifftomat, fetaost, prosciutto, oliver, ruccola och lök
Bruschetta with tomato, feta cheese, prosciutto, olives, rocket salad
and onion
Innehåller: gluten, mjölk, sulfit

Husets Caesarsallad 1/1 eller 1/2

Kyckling:

185,-

Hallomiburgare:
BBQ-glaze, stekt lök, sallad, tomat,
165,dressing, pommes frites,
BBQ-glazed cheese 'n bacon burger with lettuce,
tomato, dressing, French fries
Innehåller: gluten, mjölk, svaveldioxid och sulfit, ägg, senap, selleri
Fish & Chips

174,-

med remouladsås, sallad och pommes frites
Fish & chips with remoulade sauce, sallad and French fries.
Innehåller: fisk, gluten, ägg, senap, selleri, sulfit

Gravad lax

Välj tillbehör:
- Klyftpotatis
- Pommes frites
- Cous cous pytt
- Side salad

Välj sås:
- Tzatziki
- Gremolata
- BBQ-sås
- Bearnaise

To all our dishes from the grill you can choose one side order and one
sauce to go with the meal.
Choose one of the following sides:
- Potato wedges
- French Fries
- Cous cous
- Side salad

Choose one of the following sauces:
- Tzatziki
- Gremolata
- BBQ-sauce
- Sauce Bearnaise

SMÖRGÅSAR SANDWICHES
Räksmörgås

153,-

100 g MSC-certifierade räkor, ägg, majonnäs, sallad
MSC-certified Shrimp sandwich with egg. mayonnaise, lettuce
Innehåller: ägg, senap, gluten, mjölk, kräftdjur

169,-

med dillstuvad potatis
Raw spiced salmon with creamy potatoes with dill
Innehåller: fisk, mjölk, senap, sulfit

Pasta Carbonara

212,-

Till alla grillrätter ingår ett valfritt tillbehör
och en valfri sås.

grillad kyckling/räkor, baconchips, kapris, Grana Padano, 154,-/98,Räkor:
tomat, lök, endive, grönkål, romansallad, Caesardressing,
rostat tortillabröd
169,-/112,grilled chicken or shrimps, bacon chips, capers, Grana Padano, tomato,
onion, enidve, kale, romaine lettuce, Caesar dressing, toasted tortilla
Innehåller: ägg, fisk, gluten, senap, (kräftdjur), mjölkprotein

Cheese 'n bacon burger

Lammrack
Rack of lamb

KLASSIKER CLASSICS

158,-

Pasta Carbonara
Innehåller: gluten, ägg, mjölk (laktosfritt)

MSC-C-54562

181,-

Fläskfiléspett med bacon och grönsaker
Pork tenderloin skewer with bacon and vegetables

Kycklingfilé

Bruschetta

Förrätt: Bruschetta
Varmrätt: Grillmix med tzatziki och klyftpotatis
Dessert: Husets sorbet med färska bär
Charter special.
Starter: Bruschetta
Main: Mixed grill with tzatziki and potaowedges
Dessert: Sorbet with fresh berries

235,-

New York strip

Tomatsallad

Chartererbjudande

Ryggbiff 200 g

Rostbiffsmörgås

115,-

med dijon, färskost, saltgurka, rostad lök, tomat och paprika
Roast beef sandwich with dijon, cream cheese, pickled cucumber,
roasted onion, tomato and bell pepper.
Innehåller: gluten, ägg, senap, sulfit

DESSERT
2 rätter: 249,3 rätter: 299,-

Sjömat med detta märke kommer från ett
MSC-certifierat hållbart fiske.
www.msc.org/se

Husets dessert
Din servitör berättar gärna mer om dagens desserter.
Your waiter will tell you about today's desserts.

ASC-C-00656

Sjömat med detta märke kommer från en ASCcertifierad ansvarfull odling.
www.asc-aqua.org

fr. 45,-

