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À la Carte meny 
Förrätter 
Toast Skagen     105:- 
Handskalade räkor i en krämig skagenröra. Serveras på krispigt toastbröd. (G) 
(Kan fås som större portion 169 :-) 

 
Parmaskinka    99:- 
Serveras med en fräsch melonsallad med gurka & basilika.  
 

Chevretoast     105:- 
Serveras med en sallad på rödbetor, ruccola & valnötter (G+N+L) 
 
Vitlöksbröd     59:- 
Liten sallad (L+G) 

Huvudrätter 
Lammytterfilé    259:- 
Serveras med en rödbetssallad, chevrekräm, balsamicosky samt krispiga potatismedaljonger (L) 
 
BBQ Karré     179:- 
En bbq marinerad fläskkarré från Karelius serveras med hemslagen  
bearnaise, coleslaw, majskolv samt steakhouse fries (Ä) 
 
Lax        209:- 
Parmesangratinerad laxfilé med färsk pasta & ruccolapesto (L+G+Ä) 
 
Majskyckling     189:- 
Med baconlindad sparris & dijoncreme samt krispiga potatismedaljonger (L) 
 
Sankt Olofs Hamburgare   179:- 
200gr. Angusburgare Serveras med sallad, gurka, picklad lök, tomat hemgjord dressing, 
cheddarost, bacon, fries och tryffelmajjo. (G+L+Ä) 
 
Halloumi Burgare    179:- 
Serveras med sallad, gurka, tomat, picklad lök, fries och tryffelmajjo (G+L+Ä) 
 
Ceasarsallad    159:- 
En klassisk ceasarsallad med kyckling, parmesan, krutonger & ceasardressing (G+L+Ä) 
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Desserter 

Rabarber     89:- 
Inkokt rabarber med vaniljglass samt kardemumma & havrecrisp (L+G) 
 
Smoothiebowl   59:- 
En syrlig bärbomb med röda bär. Toppad med vit choklad. (L) 
 
Sommarsviss   89:- 
Vaniljglass, maränger, chokladsås, Jordgubbar & grädde (L+Ä) 
 
Sorbet    49:- 
 

1 kula Mangosorbet 
 

Jofapuck     20:- 
Vår egen version av den klassiska dammsugaren. (G+Ä+L) 

 

 
För de små  Endast för barn 3-12år  
 

Toast Skagen    55:- 
Handskalade räkor i en krämig skagenröra, serveras på krispigt toastbröd. (G+Ä) 
 
Majskyckling    79:- 
Serveras med bearnaise och potatismedaljonger (L) 
 
Lax     79:- 
Serveras med färsk pasta & ruccolapesto (G+L+Ä) 
 
Hamburgare               59:- 
Med dressing, sallad, gurka och tomat serveras med fries (G+L) 
 
Pannkaka     59:- 
Serveras med vispad grädde och sylt (G+L+Ä) 

För små gottegrisar 3-12 år 
 
Vaniljglass    25:- 
Serveras med kolasås och strössel (L+Ä) 
 

http://www.sankt-olof.se/
mailto:info@sankt-olof.se

