lunchmeny mån-fre 11-17

(fetstilta rätter serveras fram till 15.00)

förrätter

skaldjur

Kalix löjrom 
35 g på toast levain, klassiska tillbehör

245

FÄRSKA SMÖGENRÄKOR 
150 g med aioli & citron

155

Tullkammarröra165
Smörstekt brioche & sikrom

RÖKTA RÄKOR
150 g med aioli & citron

135

Moules mariniére
Vitvinskokta Bouchotmusslor med vitlök

145

OSTRONFAT 6 ST
Mignonette, citron & tabasco

160

sotad svensk oxtartar 
Pata negra jam, picklad silverlök, friterad schalottenlök & parmesan- & tryffelcrème

175

halv mainehummer
Pommes frites & aioli

275

hel mainehummer
Pommes frites & aioli

395

tRATTKANTARELLSOPPA165
Smördegskrutonger, souvas & friterad fönsterlav

Varmrätter

•••••

färska havskräftor
Från Västkusten, styckpris

60

krabbklor90
ca 200g & hovmästarsås

SKOMAKARLÅDA135
Flankstek, Carlströms bacon, purjolök & potatispuré
Brödstekt torsk
Skagenröra, kokt potatis & broccoli

135

Filodegspaj med fetaost & spenat
Riven tomatvinägrett & oliv- & parmesansky

135

Fisk & Skaldjursgryta
Rouille & krutonger

225

Rågstekt strömming
Lingon, brynt smör & potatispuré

170

Rimmad lax
Dillstuvad potatis & hovmästarsås

195

Bacon- & cheesehamburgare
150g, baconmajonnäs, chipotle paste, picklad rödlök,
san simon ost, isbergssallad & Carlströms bacon

195

Biff rydberg
225 g oxfilé från Närke kött

petit plateau
100 g rökta räkor, 100 g färska räkor,
2 havskräftor, krabbklor & tillbehör

295

plateau prestige
Halv Mainehummer, 100 g rökta räkor
100 g färska räkor, 2 havskräftor
4 ostron & krabbklor

695

grand tower
Hel Mainehummer, 150 g rökta räkor
150 g färska räkor, 6 havskräftor
12 ostron & krabbklor

1495

Tillbehör till Prestige & Grand tower: Pommes frites,
aioli, citron & tabasco m.m

320

wallenbergare195
Potatispuré, rårörda lingon, gröna ärtor & brynt smör
köttbullar170
Gräddsås, potatispuré, lingon & pressgurka
Moules frites
Vitvinskokta Bouchotmusslor med vitlök & pommes frites

245

sotad svensk oxtartar 
Pata negra jam, picklad silverlök, friterad schalottenlök & parmesan- & tryffelcrème

265

dryck
champagne
prosecco
K9’s vita
K9’s röda

•••••

räksmörgås245

desserter

•••••

chokladpudding rocky road valrhona
Browniebitar, marshmallows & vit chokladglass

120
90
90
90

Melleruds utmärkta pilsner
sleepy bulldog
bistro lager
Krušovice imperial

115

Äppelpaj65
Med vaniljglass
Crème Brûlée
En klassiker med smak av vanilj

95

2 kulor glass eller sorbet
Varierande smaker, fråga personalen

75

chokladtryffel valrhona eller macaron
Varierande smaker, fråga personalen

30

70
75
75
85

•••••
färnaodlingar SVARTVINBÄRSjuice
APELSINjuice
ÄPPELmust
äppelenaekologiskkolsyradäppeldryck
MARIESTADS ALKOHOLFRI
easyrider bulldog ipa
SANPELLEGRINOmineralvatten

55
35
40
85
48
48
48

Loka mineralvatten
läsk

35
35

allergier? tala med vår personal innan beställning

