
SNACKS
SMÅRÄTTER

POMMES MED AIOLI 49,-

FRENCH FRIES WITH AIOLI 49,-

MARINERADE OLIVER 49,-

MARINATED OLIVES 49,-

MINI-CHARK TALLRIK 69,-

MINI CHARK PLATE 69,-

FÖRRÄTTER
STARTERS

JORDÄRTSKOCKSSOPPA
Jordärtskockssoppa med gorgonzolaosttoast

Jerusalem artichoke soup with gorgonzola toast

er 89,-

RISOTTO
Risotto med skogens frukter och tryfferad färskost.

Risotto with the fruit of  the forest and truffled fresh cheese

er 129,-

PLAT DE JOUR

VECKANS PASTA / PASTA OF THE WEEK
Fråga vår servispersonal om vad som serveras

Ask our waiter what is served

169,-

KVÄLLENS HUSMAN / DISH OF THE DAY
Fråga vår servispersonal om vad som serveras

Ask our waiter what is served

179,-

HUVUDRÄTTER
MAIN COURSES

X-BURGER
Cheeseburgare med goudaost, saltgurka,

inlagd rödlök, sallad och tomat på briochebröd.
Serveras med pommes frites och tryffelmajonnäs.

A cheeseburger with gouda cheese, salt pea, red-onion,

salad and tomato on brioche bread.

Served with french fries and truffle mayonnaise.

weu 189,-

HALLOUMI X-BURGER
Halloumiburgare med saltgurka,

inlagd rödlök, sallad och tomat på briochebröd.
Serveras med pommes frites, aioli och tzatziki

Halloumiburger with salt pea, red-onion,

salad and tomato on brioche bread.

Served with french fries, aioli and tzatziki

wetu 189,-

STEAK FRITES
Smörstekt biff serveras med vispat béarnaisesmör,

pommes frites, och pärlsallad
Beef  steak served with whipped béarnaise butter,

french fries and littlegem salad

e 269,-

BRASSERIE X «COQ AU VIN BLANC»
Vittvin och ciderbräserat kycklingbröst. Serveras

med äpple, kålrot, vinterkål, bacon och anya potatis.
White wine and cider braised chicken breast. Served with apple,

rutabega, winter cabbage, bacon and anya potatoes

r 189,-

FISKGRYTA
Krämig fiskgryta med lax, sej, och pollock.

Med smak av pernod, basilika och vitlök. Serveras
med rouille

Creamy fish casserole with salmon, coal fish and pollock.

With taste of  pernod, basil and garlic. Served with rouille.

qwey 199,-

CEASARSALLAD
Kycklingbröst med romansallad, bacon,

ceasardressing, Grana Padano och krutonger
Chicken breast with romain salad, bacon, ceasar dressing,

 Grana Padano and croutons

qweu 179,-

DESSERTER
SWEET STUFF

TARTE AU CITRON
Citronpaj med flädercréme och hallonpulver

Lemon tartelette with elderberry cream and raspberry powder

weu 79,-

CHOKLAD POT DE CREME
Chokladcreme med mandelkaka och blodgrapegelé.

Chocolatereme with almond cake and pink grapefruit jelly.

weu 89,-

KAFFE GOURMANDE
Tryffel, macarons, frukttartelette.

 serveras med Capuccino.
Truffle, macarons, fruit tartelette.

served with Capuccino

weu 99,-

Same, same but different. För att bevara 
regnskogen så är allt vi serverar fritt från 

dålig palmolja.

En tredjedel av all mat som produceras 
i världen kastas, därför har vi Doggy Bag 

om du inte orkar allt.

ALLERGENER
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MSC-C-54562

Sjömat med detta märke kommer från ett MSC-
certifierat hållbart fiske.
www.msc.org/se ASC-C-00656

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


