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    À la Carte meny 
Förrätter 
Toast Skagen     105:- 
Handskalade räkor i en krämig skagenröra. Serveras på  
krispigt toastbröd. (G+Ä) 
(Kan fås som större portion 169 :-) 
 
 
Ren     105:- 
Rökt renröra med philadelfia, pepparrot & gräslök serveras på kavring. (G+L) 
 

 
Hummersoppa    105:- 
Med Räkor & smördegsbröd m. ost & fänkål (G+L) 
(kan även fås som större portion 149:-) 
 
 
Vitlöksbröd     59:- 
Liten sallad (L+G) 

Huvudrätter 
Entrecôte     205:- 
Från Karelius, Serveras med ugnsbakade potatishalvor, tryffelsmör,  
portvinsky, rostade haricot verts & cocktailtomater (L) 
 

 
Fläskfilè      169:- 
Serveras med hemslagen bearnaise, portvinsky, samt steakhouse fries (Ä) 
 
 
Ravioli      149:- 
Färsk ricottafylld ravioli med tryffelolja, parmesan, ruccola & rostade cocktailtomater (G+Ä+L) 
 
Med Kyckling (G+L+Ä)     169:- 
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Sankt Olofs Hamburgare   179:- 
200gr. Angusburgare   
Serveras med sallad, gurka, tomat hemgjord dressing, cheddarost,  
bacon, fries och chipotle dipp. (G+L) 
 

 
Halloumi Burgare    179:- 
Serveras med sallad, gurka, tomat karamelliserad lök, fries och  
Chipotle dipp (G+L) 
 

 
Torsk        199:- 
Serveras med brynt smörcremé, dillslungad delikatesspotatis & friterad sparris (L+G) 
 
  

 

Desserter 

Snickerskladdkaka     99:- 
Serveras med grädde. (L+G+N+Ä) 
 
 
Rödvinskokta päron   89:- 
Serveras med kardemummaglass 
(L) 
 
Vintersviss   89:- 
Vaniljglass, maränger, kolasås, lingon & grädde (L+Ä) 
 
 
 
Sorbet    49:- 
 

Citron & flädersorbet serveras med minimaränger & citronört 
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Barnmeny  

Endast för barn 3-12år 
 
 
Toast Skagen    55:- 
Handskalade räkor i en krämig skagenröra 
Serveras på krispigt toastbröd. (G+Ä) 
 
Fläskfilé     79:- 
Serveras med bearnaise och fries (G+Ä) 
 
Hamburgare    59:- 
Med dressing, sallad, gurka och tomat 
serveras med fries (G+Ä) 
 
Pannkaka     59:- 
Serveras med vispad grädde och sylt (G+L+Ä) 

Pasta    89:- 
Färsk Ricottafylld ravioli med kyckling, parmesan, ruccola  
& cocktailtomater. (G+L+Ä)    

 
 
För små gottegrisar  
3-12 år 
 
Vaniljglass   25:- 
Serveras med kolasås och strössel 
 

För vuxna smågrisar 59:- 

 

 

 

 

Allergener: L=laktos, G=gluten, Ä=ägg, N=nötter 
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