nå´t att börja med
Ostgratinerat vitlöksbröd
Friterad potatis- och västerbottenkaka med sikrom,
inlagd rödlök , crème fraiche, dill och citron
Carpaccio på oxfilé
(serveras med tryffeldressing, ruccola, pinjenötter och parmesan)

Moules mariné

(gräddkokta musslor med vitt vin, vitlök och persilja)

Italienska charkuterier

(serveras med buffelmozzarella, oliver, tomatpesto och grissini)

59:129:129:98:125:-

för(för de
minsta
oss under 12 år)
Grillad korv med pommes frites
Pannkakor med glass och sylt
Hamburgertallrik
Oxfilé med bea
65:- inkl dryck och glass

vegetariskt

165:Rostad blomkål med kikärtsröra och tzay
165:Sparrisfylld Tortelli med salviasmör, rostad sötmandel
och riven parmesan
165:Halloumiburgare

(serveras med crème på salsa verde, sötpotatis pommes, coleslaw och aioli)

efterrätter

Crème brulée
Nyfriterade munkar rullade i kardemummasocker

92:149:95:98:-

Chokladganache med stracciatellaglass,
myntasirap och pistagenötter

105:-

Glassfrossa

(vaniljglass med chokladsås, kolasås, rostade nötter och maränger)

Helt enkelt´s fika

(kaffe, 2 tryfflar, 4 cl lagrad rom)

(serveras med yoghurt- och hallonmousse)

varmrätter
Klassisk råbiff 150g

188:-

Robban´s heta fräsare

215:-

Helt Enkelt´s fetaostfyllda kycklingfilé

175:-

Nattbakad, grillad Ibericokarré

215:-

Husets klassiska hamburgare

168:-

Smörstekt rödtunga

220:-

Köksmästarn´s stora räkmacka

185:-

Köket bestämmer

225:-

Grillad tonfisk

195:-

Moules frites

179:-

(serveras med dijonsenap, rödlök, kapris, rödbeta, äggula och pommes frites)
(vitlök- och cayennepenslad oxfilé med bearnaise och pommes frites)
(serveras med klyftpotatis, rödvinssky och chilimangocrème)

(serveras med risottokroketter smaksatt med tryffel, ramslöksmajonnäs och portvinssky)

(Ekologiskt nötkött från Hamrånge. Serveras med stekt lök, tryffelmajonnäs,
cheddarcrème och pommes frites)
(serveras med varmslagen hollandaise, regnbågsrom, grillad sparris och kokt färskpotatis)
(250gr räkor, MUMS!)

(köket överraskar dig med en rätt komponerad för dagen!)
(serveras med en kall, asiatisk nudelsallad och wasabi- och sojacrème)
(gräddkokta musslor med vitt vin, vitlök och persilja. Serveras med pommes frites)

Karl-Johansvampfylld ravioli med lågtempad högrev 189:(serveras med semitorkade tomater, tryffel och rostade hasselnötter)

Rimmad torskrygg

215:-

Grillad Entrecôte 225gr

245:-

(brynt smör, räkor, ägg, pepparrot och färskpotatis)
(serveras med portvinssky, bearnaise, pommes frites och tomat- och löksallad)

Vid funderingar om allergener, tveka inte att fråga oss!

