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À la Carte meny 

Förrätter 
Toast Skagen     125:- 
Handskalade räkor i en krämig skagenröra. Serveras på krispigt toastbröd. (G+Ä) 
(Kan fås som större portion 169 :-) 

 
Smörstekta kantareller    125:- 
Serveras på levainbröd med picklad lök & västerbottenost (L+G) 
 

Skaldjurssoppa     119:- 
Krämig skaldjurssoppa med smak av saffran, toppad med handskalade räkor. 
Serveras med vitlöksbröd. Går även att få som dubbel portion 159:- (L+G) 

 
Vitlöksbröd (G+L)    59:- 
 

 

Huvudrätter 
Short ribs     269:- 
Biffrevben från Kansas, en rejäl bit som gör den mest hungrige mätt,  
serveras med sötpotatis fries & chillibearnaise (Ä) 

 
Biff Rydberg    219:- 
Tärnad oxfilé, potatis, lök & kantareller, serveras med en härlig dijoncreme & ägggula(L+Ä) 

 
Saffransdoftande fiskgryta   229:- 
Fisk & skaldjursgryta med potatis, primörer & aioli (L+Ä) 

 
Panzerotti            169:- 
Tryffel & Karl-Johan fylld färsk pasta med grädde & parmesan (Ä+G+L) 

 
Sankt Olofs smashburgare    enkel 100gr 149:- dubbel 200gr189:- 
Med cheddarost, bacon, sallad, gurka, tomat, picklad lök, dijonmajjo, steakhousefries & chillibearnaise (G+L+Ä) 

 
Halloumiburgare    179:- 
Sallad, gurka, tomat, picklad lök, dijonmajjo, steakhouse fries & chillibea.(G+L+Ä) 
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Desserter 

 
Pecannötspaj   99:- 
En helt underbar paj med kola & pecannötter, serveras med salted caramell glass & grädde (G+L+N) 
 
Hjortron  119:- 
Vaniljgräddglass från Rättvik med varma hjortron & grädde (L+Ä) 
 
Sorbet   59:- 
Mangosorbet från rättviksglass  
 

Tryffel    29:- 
Chokladtryffel för den som vill ha något litet sött efter maten 
 

 
För de små  Endast för barn 3-12år  
 

Toast Skagen    59:- 
Handskalade räkor i en krämig skagenröra, serveras på krispigt toastbröd. (G+Ä) 

 
 
Oxfilé     129:- 
Tärnad oxfilé serveras med Steakhousefries & bearnaise (Ä) 

 
Saffransdoftande fiskgryta   119:- 
Fisk & skaldjursgryta med potatis, primörer & aioli (L+Ä) 
 
Hamburgare               69:- 
Med dijonmajjo, sallad, gurka och tomat serveras med fries (G+L+Ä) 
 
Pannkaka     59:- 
Serveras med vispad grädde och sylt (G+L+Ä) 
 
 
Vaniljglass    25:- 
Serveras med kolasås och strössel (L+Ä) 
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