


-Små & Mellanrätter- 
POMMES FRITES                                             59kr
Serveras med tryffeldipp.
 

HALLOUMIFRIES                                            75kr
Serveras med cintrondipp.
 

ARANCHINI                                                                                     89kr
Friterad risotto smaksatt med citron  
& körvel serveras med citronkräm & syltad chili.
 

RÅBIFF  1/2                                                      129kr
Serveras med kaprismajo,  
papadum picklade senapsfrö & rödbetskrisp.

HETA SCAMPI                                                119kr
Serveras med tomat,  
basilika, färsk chili & levainbröd. 
 

KRISPIG KYCKLING                                      99kr
Serveras med citronkräm,  
koriander & sweetchiliaioli.

CHARKTALLRIK                                            129kr
Utvalda charkuterier & ostar serveras med  
marmelad på grön tomat, grisini & frukt.

TACO PULLED BEEF X2                           119kr
Serveras med chilikräm,  
mangosalsa, koriander & tortillabröd. 
 

TACO MED FRITERAD                             109kr 
KYCKLING X2                           
Serveras med mangosalsa,  
picklad rödlök & citronaioli.

TONFISKTATAR                                            119kr                          
Serveras med sesamgurka,  
ponzu, citronkräm, sjögräs & koriander.

-Varmrätter- 
�
RYGGBIFF                                                          269kr
Serveras med kökets egna bearnaisesås, sparris, 
pommes frites, tomatsallad med balsamico & basilika.

HALSTRAD TONFISK                                 239kr                        
Serveras med mangosalsa, syrlig citronkräm,  
grillad gemsallad & rostad pumpa.

RÅBIFF  1/1                                                       229kr
Serveras med kaprismajo, papadum, picklade-  
senapsfrö & rödbetskrisp samt pommes frites.
 

HÖGREVSBURGARE                                  179kr
Serveras med krispsallad, picklad rödlök,  
bifftomat, cheddarost, syltad chili, ostkräm,  
briochebröd, pommes frites & tryffelailoli.

HALLOUMIBURGARE                               179kr                                 
Serveras med krispsallad, picklad rödlök,  
bifftomat, syltad chili, ostkräm, briochebröd,
pommes frites & tryffelailoli. 

VEGANBURGARE                                        179kr            
Serveras med veganbröd, krispsallad, picklad rödlök,  
syltad chili, vegansk örtkräm & pommes frites.

STORAS PLOCKTALLRIK                        229kr
Fänkålssalami, salami romana, serranoskinka,  
manchego, västerhavsost, tryffelaioli, sweetchiliaioli,  
citronaioli, kycklingspett, heta räkor, bröd.  
Gurkstavar, oliver, pommes frites, halloumifries & frukt.    
( För minst två personer)

/person

-Desserter- 
�
CRÈME BRULEÉ                                               99kr                                                      
Serveras med sommarbär.

CHOKLADBAKELSE                                      99kr                                                      
Serveras med violkräm, marängkrisp & sommarbär.

-Sallader- 
�
CEASARSALLAD                                           159kr                                                      
Sojamarinerat kycklinglår, ceasardressing,  
romansallad, cocktailtomat, syltad rödlök, serranokrisp, 
riven parmesanost, chilisesamfrö & stekt levain bröd.
 

HALLOUMISALLAD                                    159kr                                                      
Romansallad, syltad rödlök,  
friterad papadum, citronkräm,  
cocktailtomat, chilisesamfrö & riven parmesanost.

HALSTRAD TONFISKSALLAD             169kr                                                      
Serveras med romansallad, picklad rödlök,  
cocktailtomater, friterad papadum,  
chilirostade sesamfrö och sojamajo.  
cocktailtomat, chilisesamfrö & riven parmesanost.



-Prosecco- 
CORTE DELLE CALLI                   95kr / 399kr
Ett friskt och elegant fruktigt bubbel,  
med aromer av citrus och gröna äpplen. uppfriskande finish.

-Rött vin- 
RAFALE MERLOT                           85kr / 345kr
IGP PAYS D’OC                      
Druva: Merlot 
Mustiga och syltiga medelfyllig, aromer av  
körbärs, skogsbärssylt & mörka plommon.
 

GAIA (EKOLOGISKT)                              95kr / 399kr
Druva: Grenache  / frankrike  
Kraftfullt doft med svarta frukter  
& eftersmak med tydliga taniner.

CANTINA                                         109kr / 425kr
Di Negrar Ripasso 
Italien, Valpolicella
Druva: Corvinone, Rondinella,  
Fyllig, kryddig & koncentrerat fruktig smak med  
inslag av mogna körsbär, örter, choklad & vanilj.

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

LAPOSTOLLE                                                  499kr
Druva: Cabernet Sauvignon / Chile
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.

ANTICHELLO, AMARONE                     699kr 
DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
Italien, Valpolicella
Druva: Corvina, Rondinella, Molinara
Karaktäristisk doft med inslag av körsbär och mogen frukt, 
söta balsamicotoner av kanel och kryddor. Smaken är  
balaserad med mjuka tanniner, frisk, fruktig och ihållande. 
 

CHÂTEAU MAUCOIL,                                799kr
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
Druva: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault
Kryddig, nyanserad smak med inslag av fat, plommon, 

-Champagne- 
PIPER-HEIDSIECK BRUT    995kr / 1895kr 
Pinot noir, Pinot meunier,  
Chardonnay Torr, fruktig, mycket  
frisk smak med inslag av röda äpplen,  
honung, ljust bröd, nougat och apelsin. 

DOM PÉRIGNON                                      3695kr 
Chardonnay och Pinot noir 
Torr komplex, mycket frisk smak med inslag av gula äpplen,
rostat bröd, mineral, vit choklad, nötter och mandarin.

-Vitt vin- 
BELO                                                      85kr / 345kr 
Druva: Viura ,  Spanien, Rioja  
Fruktig, ungdomlig smak med inslag av päron,  
vit persika, houngsmelon och citrus. 

ESCAPADE                                         95kr / 399kr
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                                    95kr / 399kr
Druva: Riesling, Frankrike 
Smaken har en fräsch krispighet & fin  
sötmabalanserad av den typiska rieslingsyran.  
Ett vin med elegans. 

CHABLIS                                                             545kr
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.

-Rosé vin- 
LA MAISON ROSÉ 100CL         85kr / 425kr 
Grande Cuvèe  
Bärig, mycket frisk smak med inslag av röda  
vinbär, örter, hallon & blodgrapefrukt.

750 ml 1500 ml



-Drinkar- 
ASIATISK LEMONAD
En drink som påminner om ett  
svalkande iste med smaker från Asien. 
Lillet Blanc, bacardi spiced, citron,  
socker & organics viva mate.

KRONENBOURG SPRITZ
Här har vi tagit den populära ölen Blanc  
och blandat ihop den perfekta sommar spritzen.
Kronenbourg Blanc (gluten), Peachtree, socker,  
citron, sodavatten, prosecco & peychaud´s bitters.

 STRAWBERRY COCO
Jordgubbar i en skön blandning med Aperol som 
dricks igenom ett skum av Kokos. Vodka, Aperol,  
Stora Örebro´s jordgubbspuré, citron, socker  
& kokosskum (äggvita).

AN ANANAS
Frisk och fräsch drink med lätta toner av lime,  
som rundas av med en smak av ananas.  
Martini fiero, lime, socker, ananassoda & sodavatten

BITTER HALLON
Friska härliga hallon tillsammans med Camparins beska blir 
till en vuxen härlighet. Campari, Likör 43, Stora Örebro´s 
hallonpuré, citron, socker, vaniljsocker & äggvita.
 

PRETTY MUCH PEACH
Sydamerikanska syrliga smaker med karaktär  
av kakao som gifter sig härligt med persika.  
Pisco, Peachtree, Creme de cacao, citron, socker & äggvita.
 

FROZEN PORNSTAR
En len frozen drink med mjölk och en syrlig  
smak av passionsfrukt. Vodka, passionspuré,  
grädde (laktos), mjölk, vaniljsocker & citron.

DI CAPRI TONIC
Limoncello di capri, tonic, mynta & citron.
 

DJUNGEL (ALKOHOLFRI)
Alkoholfri drink med smak av guava  
som toppas med ett kokosskum (äggvita)  
Guava juice, citron, socker & kokosskum.

-Öl på fat- 
CARLSBERGS EXPORT 40CL                   69kr
 

STAROPRAMEN 40CL                                  79kr
 

KRONENBOURG BLANC                           89kr
 

NYA CARNEGIE 100W IPA                       89kr 
 

BROOKLYN EAST IPA                                  89kr 

-Öl på flaska- 
 
CELIA 33CL GLUTENFRI                                         75kr
 

CARIB 33CL                                                        75kr
 

ERIKSBERG 50CL                                            79kr
 

CARLSBERG HOF 33CL                              65kr
 

SNUBLE JUICE IPA  33CL  GLUTENFRI         89kr                                       
 

ÖREBRO BITTER 33CL                               89kr
 

BROOKLYN PULP IPA 33CL  GLUTENFRI  89kr   
 

TROPIC THUNDER 33 CL                         89kr 

-Alkoholfritt- 
LÄSK                                                                        35kr 

ALKOHOLFRITT VIN RÖTT/VITT       55kr
 

ALKOHOLFRI CIDER                                   55kr 
 

ALKOHOLFRI ÖL                                            55kr
 

ALKOHOLFRI DRINK                                  75kr 
 

RED-BULL                                                            55kr 
 

-Cider- 
SOMERSBY PÄRONCIDER                       72kr
 

CIDRAIE ÄPPLE TORR                                      72kr
 

CRUSH MANGO/PASSION                      72kr  


