


-Små Rätter- 
POMMES FRITES                                             59kr
Med tryffelaioli.

 
SÖTPOTATIS POMMES                               59kr
Med tryffelaioli.

 
HALLOUMI FRITES                                        69kr
Med chiliaioli.
 

STEKT BRÖD                                                      59kr
Med basilikakräm.

-Mellanrätter-
ROSTAD BROCCOLI                                     89kr
Med rostad majs samt miso.

KRISPIG KYCKLING                                      99kr
Med citronaioli, chiliaioli & chili. 

GAMBAS POPCORN                                    99kr
Med citronkräm.

TRYFFELRISOTTO                                          99kr 
Sparris, tomat samt hyvlad parmesan.

TARTAR PÅ LAX                                            109kr                                             
Soyakräm, sesamgurka,  
chilisesamfrö samt sjögräschips. 

TACO HALLOUMI                                        109kr
Syltad silverlök, basilikakräm & potatiskrisp. 

TACO GAMBAS                                             109kr
Picklad rättika, koriander samt chilikräm.

RÅBIFF                                                                119kr                                            
Dragonkräm, riven Manchego,  
potatiskrisp samt syltad silverlök.

CHARKTALLRIK                                            129kr
Luftorkad skinka, fänkålssalami,  
Manchego, kvittenmarmelad, grissini & oliver. 

-Varmrätter- 
 
MOULES FRITES                                            229kr
Vinkokta blåmusslur serveras med sås på grädde,  
vitlök, västerbottenost, samt pommes frites samt bröd.

ÖRTRIMMAD TORSKRYGG                  249kr                        
Picklade betor, musselskumm, potatis  
blanquette smaksatt med citron samt laxrom.

OXFILÉ TOURNEDOS                                269kr
Med höstsvamp, primörmorot, Madierasås  
samt potatiskaka smaksatt med västerbottenost och timjan.  
 

HÖGREVSBURGARE                                  169kr
180 gram burgare serveras med briochebröd,  
serranokrisp, syltad silverlök, parmesankräm,  
krispsallad, bifftomat, pommes frites samt tryffelaioli.

HALLOUMIBURGARE                               169kr                                 
Serveras med briochebröd, syltad silverlök,  
parmesankräm, krispsallad, bifftomat,  
pommes frites samt tryffelaioli. 

VEGANBURGARE                                        169kr            
Vegansk plantburgare serveras med  
citrondressing, syltad silverlök, bifftomat,  
krispsallad, pommes frites samt citronaioli.

STORAS PLOCKTALLRIK                        229kr
Serveras med, Manchego, Gruyère, fänkålssalami,  
Salami romana, lufttorkad skinka, halloumifries,  
levainbröd, taco gambas, pommes frites, kycklingspett, 
frukt, tryffelaioli, citronaioli samt chiliaioli.  

/person

-Desserter- 
CHOKLAD & BJÖRNBÄRSMOUSSE   99kr         
Serveras med vaniljsyltade havtorn & choklad brownie.

CRÈME BRULÉE                                               99kr                                                      
Med hallon.

CHOKLADTRYFFEL                                       69kr                                                      
Smaksatt med päron.

För minst 2 personer



-Prosecco- 
CORTE DELLE CALLI                   89kr / 399kr
Ett friskt och elegant fruktigt bubbel,  
med aromer av citrus och gröna äpplen. uppfriskande finish.

-Rött vin- 
RAFALE SYRAH                              79kr / 339kr
IGP PAYS D’OC                      
Druva: 100% Syrah 
Mustiga och syltiga medelfyllig, aromer av  
körbärs- eller skogsbärssylt och mörka plommon.

CANTINA                                         109kr / 420kr
Di Negrar Ripasso
Italien, Valpolicella Corvinone, Rondinella 
Fyllig, kryddig & koncentrerat fruktig smak med  
inslag av mogna körsbär, örter, choklad & vanilj.

FABRE MONTMAYOUR         109kr / 425kr
GRAND RESERVA 
Druva: Cabernet Sauvignon
Saftigt och fylligt vin med fin bärighet, kännbara men 
integrerade tanniner, balanserad syra och ståtlig elegans. 
I karaktären crème de cassis, blåbärssylt, mörka plommon, 
lagerblad, läder, ceder, blyerts, kakao, muskotnöt, 
kanelstång och kryddnejlika. 

CARLOS SERRES                         109kr / 425kr
RIOJA RESERVA
Spanien, Rioja Tempranillo 100%
Kryddig, utvecklad smak med fatkaraktär, 
inslag av körsbärplommon, vanilj, kakao och tobak.

TABALI SYRAH                                                  425kr
GRAND RESERVA  
Chile, LimaríValley
Stor, bärig och intensiv doft av plommon, svarta vinbär och 
fat. Fyllig, frisk med intensiv fruktighet. I smaken hitta man 
toner av mörka bär, vitpeppar och ekfat.

LA GROLA                                                              499kr
Italien, Valpolicella
Druva: 80% corvina, 10% oseleta och 10% syrah.
Nyanserad, kryddig smak med rostad fatkaraktär, 
inslag av svarta vinbär, mörka körsbär, plommon, 
basilika, kakao och vanilj.

AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA                                                 599kr
Italien, Valpolicella
Druva: Corvina 70%, Rondinella 30%
Doft av mogna plommon och körsbär, röda bär med vanilj-
ton och en liten ton av mörkchoklad. Smaken är fyllig och 
kraftfull med underbart djup och längd, förhöjd av lena 
välbalanserade tanniner och syror.

DOMAINE DU VIEUX                                699kr
LAZARET,CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Druva: Grenache, syrah, mourvèdre, cinsault och counoise.
Kryddig, nyanserad smak med inslag av fat, plommon,
 lagerblad, svartpepparskogshallon, lakrits och lavendel.

-Champagne- 
MUMM, BRUT CORDON ROUGE     995kr 
Pinot noir 45%, chardonnay 30%, pinot meunier 25%
Inslag av mogen persika, aprikos samt ananas som efterföljs 
av vanilj, kola, jäst, torkad frukt och honung. 

DOM PÉRIGNON                                      2999kr 
60% chardonnay och 40% pinot noir .
Torr, komplex, mycket frisk smak med inslag av gula äpplen,
rostat bröd, mineral, vit choklad, nötter och mandarin.

-Vitt vin- 
RAFALE CHARDONNAY          79kr / 339kr 
Druva: Chardonnay
Fylligt, smakfullt och fruktigt med inslag av  
persika och citrus. Lätt smörig smak.  

ESCAPADE                                         89kr / 389kr
Druva: Sauvignon Blanc, Sydafrika
Torr och frisk smak med inslag av  
grapefrukt och nyslaget gräs samt eftersmak  
avgula äpplen. Ett smakrikt vin med delikat eftersmak.
 

MOSELLAND                                        89kr / 389kr
Frankrike, Riesling, elbling,
Smaken har en fräsch krispighet & fin  
sötmabalanserad av den typiska rieslingsyran.  
Ett vin med elegans. 

CHABLIS                                                             525kr
Domaine du chardonnay 
Frankrike, chardonnay blommig doft med mineral & 
citrustoner. Livlig och härligt fet chardonnay med bra 
struktur, tydliga inslag av mineral & med en lång eftersmak.

SENSERRE                                                         599kr
Druva: Sauvignon Blanc
Nyanserad, aromatisk, mycket frisk smak 
med inslag av gröna äpplen, krusbär, mineral, 
päron, svartvinbärsblad och lime.

-Rosé vin- 
LA MAISON ROSÉ 100CL         85kr / 399kr 
Grande Cuvèe  
Bärig, mycket frisk smak med inslag av röda  
vinbär, örter, hallon & blodgrapefrukt.



-Drinkar- 
GUAVA LAVA                                             
Lika rolig att dricka som att säga, 
smakerna är mjuka och fruktiga. Cointreau, 
Beefeater Gin, Citron, Socker & Guava juice .

FUDGE´N RASPBERRY                                           
Ny tolkning på Stora Örebros klassiska raspberry fudge,  
här har vi gjort en hallondrink som vi toppar med ett  
fantastiskt fudge skum. Voza, Absolut Vodka, Socker,  
Citronjuice, Hallon puré & Fudge skum (Äggvita).

TIKI IN THE CITY                                           
Fräsch & fruktig drink med karibiska inslag som  
serveras i burk Bacardi carta oro, Amaro Montenegro,  
Socker, Citronjuice & Stora Örebros ananas puré. 

APPLE I MUST                                         
Äpple & kanel med en liten touch av  
mandarin, blir tillsammans en perfekt  
kombination som passar under hösten Kanel whiskey,  
Mandarin Napoleon, Citronjuice & Kiviks äppelmust.

WIVI VIOL                                         
Elegant smak av viol som tillsammans med apelsin smaken 
gifter sig på ett underbart sätt med tequilan till elegant drink
Cointreau, Viollikör, Tequila, Citronjuice, Violsocker.

STORA ÖREBRO´S HÖSTIGA SOUR
Vår egen ”zero waste” drink där vi tar tillvara på 
sockret som legat med hjortron och vanilj till  
dessertenBacaradi, Likör 43, Hjortron, Socker, 
Citronjuice, sodavatten & Äggvita.
 

AP STARK
En starkare drink som får en rund och härlig smak av  
ingefära och honung Monkey shoulder, Citronjuice,  
Honungsvatten & Ginger beer.
 
 

GEMONAD (ALKOHOLFRI)
Guava lemonad som är alkoholfri
Guava juice, Citron, Socker & Sodavatten.

-Öl på fat- 
CARLSBERGS EXPORT 40CL                   69kr
STAROPRAMEN 40CL                                  79kr
KRONENBOURG BLANC                           85kr
NYA CARNEGIE 100W IPA                       85kr 
ERIKSBERG KARAKTÄR                            85kr 

-Öl på flaska- 
 
ERIKSBERG 50CL                                             79kr
CARLSBERG HOF 33CL                               65kr
K:RLEK 33CL                                                       89kr
PETER PALE AND MARY 33CL (GLUTENFRI)   89kr
TROPIC THUNDER 33CL                           89kr
PROFANITY STOUT 33CL                         89kr
NÄRKE BITTER 33CL                                   89kr 
 

Fler sorter öl finns på flaska. 
Fråga gärna servisen eller i 

Fler sorter finns på fat.  
Fråga gärna personalen.

 

-Alkoholfritt- 
LÄSK                                                                        35kr
ALKOHOLFRITT VIN RÖTT/VITT       55kr
ALKOHOLFRI CIDER                                   55kr
ALKOHOLFRI ÖL                                            55kr
ALKOHOLFRI DRINK                                  75kr 
REDBULL                                                              55kr 

-Cider- 
SOMERSBY PÄRONCIDER                       69kr
CIDRAIE ÄPPLE (TORR)                               69kr
XIDER MELON                                                  69kr  
 
 


