M E NY
FÖRRÄTTER

VARMRÄTTER

KÖTT ATT DELA PÅ
För två till tre personer att
dela på med husets tillbehör:
Pommes frites, tomatsallad, rostade
grönsaker, majskolv, tryffelsmör,
bearnaisesås & rödvinssky, aioli

CRÈME BRÛLÉE
färska bär & citron

90 KR

VANILJGLASS FRÅN RÄTTVIK
varma hallon

65 KR

ENTRECÔTE PÅ BENET 1000G

799 KR

39 KR

T-BENSTEK 1000G

899 KR

VALRHONA TRYFFEL
färska hallon
TRIPPELCHOKLADTERRIN
hallonsås, färska hallon,
vaniljsmul & vitchokladgrädde

79 KR

BURRATINA
cocktailtomater, rucola
& basilikaolja

95 KR

OXFILÉ 200G
345 KR
mandelpotatispuré , rostad morot,
bakad rödlök, rödvinssky, & bearnaisesås

CAPRESE
bifftomat, buffel mozzarella,
olivolja, balsamvinäger & rucola

85 KR

RYGGBIFF 200G
265 KR
saltbakad tomat, rödvinssky, bakad
morot, tryffelsmör & potatisgratäng

LITEN MOULE FRITES
musslor, vitt vin, vitlök, persilja
med pommes frites & aioli

120 KR

SKAGEN TOAST
räkor, majonnäs, dill, rödlök,
löjrom & citron

120 KR

LÖJROMSPIZZA
med rödlök, dill & citron

225 KR

VITLÖKSBRÖD A LA PIZZA
vitlöksdressing, parmesan

55 KR

BAKAD LAXFILÉ
225 KR
haricoverts, sockerärtor, potatisstomp,
skagenröra & vitvinssås
HÅLL KÄFTEN BURGARE
225 KR
100g x2 högrevsfärs, chipotlemajonnäs, bbq sås, cheddarost,
bifftomat, rödlök, pommes frites
& bearnaisesås

112

MOULE FRITES
musslor, vitt vin, vitlök, persilja
med pommes frites & aioli

GRILLBRICKA
grillad flankstek, lammkorv,
BBQ-ribs, grillad kyckling,
vitlöksfrästa champinjoner

EFTERRÄTT

325 KR P/P
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199 KR

SKAGEN TOAST
räkor, majonnäs, dill, rödlök & citron

KRÄMIG RISOTTO
165 KR
smaksatt med champinjoner och tryffel,
picklade kantareller, saltbakade tomater,
grillad portabellosvamp & olivolja

GRILLAD FLANKSTEAK
rostade grönsaker, majskolv, tryffelsmör,
rödvinssky & pommes frites

PASTA ALA GRÄNDEN
198 KR
svensk oxfilé, tryffel,
champinjoner, grädde & parmesan
SPAGETTI AGLIO E OLIO
vitlök, chili, räkor & parmesan

CRÈME BRÛLEE
färska bär & citron

189 KR
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CARBONARA
159 KR
svenskt bacon, grädde, vitlök, lök
Allt vårt nötkött kommer från
Robertssons Charkuterier och Närke kött.
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