
FÖRRÄTTER
STARTERS

CHÈVRE CHAUD
Honungsgratinerad chèvre med betor. Serveras

med rostade valnötter, honung och sallad
Chevre Chaud with roots, roasted walnuts, honey and salad

ta 110,-

SKAGEN
Toast skagen med löjrom, surdegsbröd och citron

Skagen Toast with roe, sourdough bread and lemon

weis 145,-

CHARKBRICKA
Charkbricka med lagrad ost, oliver och grillad

kronärtskocka
Cold cut with aged cheese, olives and grilled artichoke

t 125,-

SPARRIS
Grön och vit sparris med ramslök, 65 graders ägg

och smöremulsion
Green and white asparagus with ramson, 65 degree egg and

butter emulsion

ts 145,-

KLASSIKER
CLASSICS

MOULES FRITES "X"
Blåmusslor som ångkokats i lime, chili och mycket
koriander. För att leva upp till sitt namn serveras
musslorna förstås med pommes frites och aioli

Mussels prepared in lime and chili, sprinkled with coriander. As

the name suggests, served with fries and aioli

qtyuo 145,-/215,-

X-BURGER
Precis vad du förväntar dig av en cheeseburgare:

bacon, saltgurka och cheddar på briochebröd.
Gremoulatakryddade pommes frites som serveras

med ketchup och husets dressing
Everything you’d expect from a cheese burger; bacon, salted

cucumber and cheddar on a brioche bun. Gremolata seasoned

fries, served with ketchup and dressing

etos 185,-

RÄKSMÖRGÅS
Generös räkmacka med handskalade MSC räkor,

majonnäs och ägg
Shrimp sandwich with mayonnaise and egg

etis 185,-

CAESARSALLAD
Romansallad, kycklingfilé eller räkor, bacon,

parmesanost, krutonger och klassisk dressing
Roman lettuce, chicken breast or shrimps, bacon, parmesan cheese

and croutons

weios 160,-

HUVUDRÄTTER
MAIN COURSES

FISKSOPPA "X"
Krämig fisksoppa med fänkålscrudité. Lax, torsk och

blåmusslor med dillolja
Creamy fish soup served with a fennel crudité. Salmon, cod and

mussels with dill oil

qwto 120,-/195;-

VÅRLÖKSRISOTTO
Serveras med friterade primörgrönsaker, riven

parmesan och örtsallad
Served with fried vegetables, grated parmesan and herb salad

to 175,-

220G HÄNGMÖRAD RYGGBIFF
Grillad, hängmörad ryggbiff med kappa. Serveras

med primörer och kryddsmör, samt pommes frites
Grilled, 220 grams dry aged sirloin steak. Served with vegetables

and herb butter with french fries

tyo 255,-

SMÖRSTEKT RÖDINGFILÉ
Serveras med grön och vit sparris,
ramslökshollandaise och nypotatis

Butter fried char fillet, served with green and white asparagus,

hollandaise with ramson and fresh potatoes

wt 235,-

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

dålig palmolja.

BARNMENY
CHILDRENS MENU

PASTA MED KÖTTFÄRSSÅS 95,-

GRILLKORV MED POMMES FRITES 95,-

FISH AND CHIPS 95,-

GLASS EFTER MATEN 35,-

DESSERTER
SWEET STUFF

CRÈME BRÛLÉE
En klassisk crème brûlée med färska bär.

The classic. Crème brûlée with berries.

ts 75,-

 RABARBER
Inkokt rabarber med vit chokladmousse &
mandelkaka med smak av kardemumma
Incubated rhubarb with white chocolate mousse &

Almond cake with taste of  cardamom

erto 85,-

FLÄDER
Flädermarinerade jordgubbar med champagne

sorbet och brynt choklad
Elder marinated strawberries with champagne sorbet and

browned chocolate

t 95,-

TRYFFEL
Chokladtryffel
Chocolate truffles

20,-
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