
 
 

Förrätter          
Skagen     105:- 
Serveras med handskalade räkor i en krämig skagenröra serveras på krispigt toastbröd.  
(G+Ä) (Kan fås som större portion 169 :-) 
          
Västerbottenpaj    115:- 
En klassisk västerbottenpaj som serveras med cremé fraiche, rödlök, rom & dill. 
(G+L+Ä) 

 
Melonsallad med parmaskinka    95:- 
Serveras med vattenmelon, honungsmelon, fetaost, parmaskinka & valnötter.  
(N+L) 
 

Ljummet vitlöksbröd      79:-  
Vitlöksbröd med ugnsgratinerad parmesan serveras med tzatziki (G+L) 

 

Huvudrätter 

Ryggbiff Från Karelius    249:- 
180g ryggbiff från vårt lokala slakteri serveras med rostad färskpotatis, sommarprimörer, 
rödvinssås & ramslökssmör (L) 
    
Ugnsbakad lax    199:- 
Serveras med färskpotatissallad, haricoverts, dill, citroncréme & grillad citron. (L) 
  

Terryiakiribs    209:- 
300g marinerade babyribs serveras med coleslaw med rödkål, terryakisås, grillad 
vattenmelon & steakhouse fries (L).  
             
Sankt Olofs Hamburgare   179:- 
200gr. Angusburgare, Serveras med 
sallad, tomat, picklad rödlök, bacondressing, cheddarost, bacon, steakhouse fries & 
aiolidipp. (G+L+Ä)  
  

Halloumiburgare    179:- 
Serveras med sallad, tomat, guacemole, picklad rödlök, steakhouse fries & aiolidipp. 
(G+L+Ä) 
  
 
 



Lågtempad BBQ- Karré   189:- 
Serveras med steakhouse fries, coleslaw med rödkål, majskolv & bearnaise (L+Ä) 
     
Honungstekt Halloumi    179:- 
Honungsmarinerad halloumi serveras med rostad färskpotatis, sommarprimörer & aioli 
(L+Ä) 
  

Vår egna caesarsallad    159:- 
Serveras med romansallad, kvisttomat, kyckling, knaperstektbacon, parmesan, krutonger & 
caesardressing (G+L) 
 
 

Allergener: 
G= Gluten, L= Laktos, Ä= Ägg, N= Nötter 

Har du andra allergier, prata med din servitris. 
 

 

Desserter 
 

Snickerscheesecake      89:- 
Serveras med, digestivekex, oreo, färskost, dulce de leche, saltkolasås, jordnötter 
(G,L,Ä,N) 
  

Sommarsviss   89:- 
En sommarklassiker.. Serveras med vaniljglass från Rättviksglass, vispgrädde, jordgubbar, 
chokladsås & maränger (L+Ä) 
  

Hallon & Citronsorbet   89:- 
Två sorters sorbet från Rättviksglass  
  

Robotdammsugare    25:- 
Det lilla söta till kaffet. Vår egengjorda punschrulle. (G+Ä+N) 
 
 

För de små Endast för barn 3-12år  
 

Toast Skagen    55:- 
Handskalade räkor i en krämig skagenröra 
Serveras på krispigt toastbröd. (G+Ä) 
 

Kycklingfilé      59:- 
Serveras med steakhouse fries, bearnaise & tomat. (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) 
 

Vaniljglass              25: - 
Serveras med kolasås och strössel (L+Ä) 
 

För vuxna smågrisar      59: - 


