
A LA
CARTE
MENU



ATT BÖRJA MED          STARTER
Gratinerad getost med rostade pinjenötter,sallad och
honung på kavring

101,-

Gratinated goat cheese with roasted pine nuts, salad and honey on dry
rye bread

Rökta renstekssnittar med pepparrot och avokado 113,-
Smoked reindeer cuts with horseradish and avocado

Toast Skagen med handskalade räkor, löjrom, dill och
citron

111,-

Toast Skagen with peeled shrimps, red rum, dill and lemon

Smörrostat vitlöksbröd med tapenade 67,-
Butter roasted garlic bread with tapenade

VARMRÄTT                     MAIN
Kvällens Husman/ Kvällens gröna 131,-
Tonights special/ Tonights green special

Veckans Pasta 131,-
Pasta of the week

Svensk ryggbiff från Skövde slakteri, rostad rödbeta,
morot, persilja med stekta pumpakärnor, nyslagen
bearnaisesås och pommes

221,-

Swedish sirloin steak from Skövde butchery, roasted beetroot, parslay,
pumpkin seeds and béarnaise served with french fries

Högrevsburgare med bacon, ost, hemmagjord
dressing, potato bun, sallad, picklad rödlök, tomat
serveras med pommes och tryffelmajonnäs

170,-

Beef burger with bacon, cheese, home made dressing, potato bun,
salad, pickled red onions, tomatos served with french fries and truffle
mayonnaise

Baljväxtburgare, hemmagjord dressing, potato bun,
sallad, picklad rödlök, tomat serveras med pommes

170,-

Legume burger, home made dressing, potato bun, salad, pickled red
onions, tomatos served with french fries and truffle mayonnaise

Smörstekt Svensk fjällrödingfilé med färsk
grönsakssauté, citron, kantarellsås serveras med
dillslungad potatis

211,-

Butter fried Swedish Arctic char fillet with sauted vegetables, lemon,
chantarelle sauce served with potato in dill

Räkmacka med handskalade räkor på rågbrödskaka 181,-
Prawn sandwich

Halv räkmacka 121,-
Half prawn sandwich

Ceasarsallad med kyckling och bacon 131,-
Ceasar salad with chicken and bacon

Ceasarsallad med räkor 151,-
Ceasar salad with shrimps

A LA CARTE MENY
DESSERT
Prismas crème brûlée med marinerad apelsin och
clementin

97,-

Prismas crème brûlée with marinated orange and clementine

Ost & kex.
Lagrad ost och brieost med päronmarmelad, kex och
knäcke

97,-

Cheese and crackers with pear marmalade

Vaniljgräddglass med varm hjortronsylt, rån och färsk
frukt

97,-

Vanilla ice cream with hot cloudberry jam, wafer and fresh fruit

Chokladtryfflar med olika smaker 67,-
Chocolate truffles

PLEASE
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WAITER FOR
TODAY'S
SPECIALS

ALLERGISK?
FRÅGA OSS VAD

MATEN INNEHÅLLER
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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.
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