
 
 

Förrätter          
Skagen     105:- 
Serveras med handskalade räkor i en krämig skagenröra serveras på krispigt toastbröd.  
(G+Ä) (Kan fås som större portion 169 :-) 
          
Carpaccio på Oxfilé     125: - 
Serveras med ruccolasallad, balsamicocremé, flingsalt & parmesanost. (L+N) 
 
Charkbricka      135:- 
Serveras med salami Milano, salami Nostano, ölkorv- Cheese, prosciuttoskinka, 
fänkolsalami, ruccola, parmesan & kapris. 

Vintersallad      79:- 
Serveras med grönkål, valnötter, vindruvor & ädelostdressing.(N+L)  

 

Huvudrätter 

Kalvytterfilé             239: - 
Serveras med mandelpotatis & tryffelpuré, rödvinssås, grön sparris & grillad kvisttomater 
(L) 
   
Hälleflundra     229:- 
Serveras med mandelpotatispuré, brynt smör med citron & rostade valnötter & krispig 
sallad (L+N) 
 

Ljummen kycklingsallad   149:- 
Citronmarinerade svensk kyckling serveras med en ruccoladressing, krutonger & en 
krispig sallad på sockerärta, morot & ruccoladipp (G+L+Ä) 
(Går att få vegetarisk med halloumi)  
            
Sankt Olofs Hamburgare   179:- 
200gr. Angusburgare  
Sallad, tomat, hemgjord bacondressing, picklad rödlök, cheddarost, bacon, fries & 
bearnaisedipp (G+L+Ä) 
 

Högrevsburgare     189: - 
180g Högrevsburgare serveras med sallad, tomat, rödlök, pepparost, bacon, äppeltzatziki, 
steakhouse fries & ruccoladipp. (G+L+Ä)  
 



Fläskfilé black & White   179: - 
Serveras med primörer, grillade kvisttomater, rödvinssås, hemslagen bearnaise & 
steakhouse fries.  (Ä) 
    
Kökets Bolognese    149: - 
En krämig Bolognese gjord på nötfärs & rödvin serveras med färsk pasta & riven 
parmesan (G+L+Ä) 
 

Kvällens Husman    109: - 
Serveras måndag - torsdag 
 

 
Allergener: 

G= Gluten, L= Laktos, Ä= Ägg, N= Nötter 
Har du andra allergier, prata med din servitris. 

 
 

Desserter 
 

Tryffel black & white   69: - 
(L) 
 

Vintersviss   95: - 
Serveras med vaniljglass från Rättviksglass, vispgrädde, kolasås & maränger 
(L+Ä) 
 

Crème Brulee   95: - 
En klassisk Crème Brulee smaksatt med vanilj  
 

Sorbet    49: - 
Mango eller citron & fläder 
  

Chokladbollsruta    20: - 
Det lilla söta till kaffet (G+L) 
 
 

För de små Endast för barn 3-12år  
 

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

Kökets Bolognese    59: - 
Bolognese på nötfärs serveras med färskpasta (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) 
 

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

För vuxna smågrisar      59: - 


