-Små & MellanrätterMARINERADE OLIVER

-Varmrätter49kr

GRÖNKÅLSCHIPS

49kr

GRATINERAT VITLÖKSBRÖD

59kr

POMMES FRITES

59kr

Med tryffelaioli.

HALLOUMIFRITES
Med sweetchilimajonnäs.

SPARRISBROCCOLI
Chilirostad broccolio med örtcrunch.

CHEVRÉKROKETT
Serveras med rostad
paprikakräm & kanderade valnötter.

HETA GAMBAS RÄKOR
Serveras med pico de gallo &
gratinerat vitlöksbröd.

CARPACCIO
Serveras med kräm på kantareller, rostade
hasselnötter, chips på jordärtskocka, syltad
schalottenlök, picklad havtorn & riven pecorino.

CHARKETURIER
Fänkålssalami, serranoskinka, salami romana,
vesterhavsost, manchego, grissini &
marmelad på gröna tomater.

RÅBIFF PÅ OXE
Serveras med friterad quinoa, senapsfrö,
gravad äggula, grönkålschips & rödbetskräm.

RÖDBETSRISOTTO
Smaksatt med chevreost toppad
med rödbetschips & grönkålschips.

TACO PÅ IBERICO PLUMA
Grillad paprikakräm, friterad quinoa & krasse.

GAMBAS TACO
Serveras med chimmichurry & chilikräm.
med rödbetschips & grönkålschips.

RYGGBIFF
Serveras med chimmichurry, brässerad spetskål,
tryffelsås & potatisfondant.

SMÖRSTEKT FLUNDRA

85kr
89kr

119kr

129kr

Vinkokta blåmusslor serveras med pommes frites,
gratinerat vitlöksbröd, citron aioli.

CASIO E PEPPE
Linguini pasta serveras med smörstekt svamp,
riven pecorino, brynt smör & nymald svartpeppar.

HÖGREVSBURGARE
Serveras med karamelliserad lök, senapsdressing
smaksatt med dragon & honung, krispsallad,
tomat, cheddarost, pommes frites & tryffeldipp.

HALLOUMIBURGARE
Serveras med karamelliserad lök,
senapsdressing smaksatt med dragon & honung,
krispsallad, tomat, pommes frites & tryffeldipp.

VEGANEN
139kr

129kr

129kr

119kr
129kr

259kr

Serveras med potatis-rotselleripuré, friterad quinoa,
picklad fänkål, forellrom & citronskumm.

MOULE FRITES
75kr

279kr

Potatisfondant, chimmichurry, örtcrunch,
stekta höstsvampar, bakad sparrisbroccoli.

STORAS PLOCKTALLRIK
Halloumisticks, kycklingspett, pommes frites,
gambas taco, vesterhavsost, manchego, grillad
paprika, kronärtsskocka, oliver, smörstekt
levain bröd, serranoskina, fänkålssalami,
salami romana, tryffelaioli, sweetchilimajonnäs,
citronaioli & frukt.
( För minst två personer)

239kr

179kr

179kr

179kr

179kr

239kr
/person

-DesserterCHOKLADBAKELSE

99kr

Serveras med espressokräm syltade hallon.

CHEESECAKE
Serveras med hallonkrisp & inkokta hallon.

CHOKLADTRYFFEL
Smaksatt med päron.

99kr
69kr

-ProseccoCORTE DELLE CALLI

-Rött vin95kr / 399kr

Ett friskt och elegant fruktigt bubbel,
med aromer av citrus och gröna äpplen. uppfriskande finish.

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

1500 ml

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 vinBELO

85kr / 349kr

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
Domaine du chardonnay

545kr

-Rosé vin85kr / 429kr

Bärig, mycket frisk smak med inslag av röda
vinbär, örter, hallon & blodgrapefrukt.

Druva: Grenache / frankrike
Kraftfullt doft med svarta frukter
& eftersmak med tydliga taniner.

CANTINA
Di Negrar Ripasso

85kr / 349kr

109kr / 429kr

Italien, Valpolicella
Druva: Corvinone, Rondinella,
Fyllig, kryddig & koncentrerat fruktig smak med
inslag av mogna körsbär, örter, choklad & vanilj.

CARLOS SERRES
RIOJA RESERVA

109kr / 429kr

Rioja, Spanien
Druva: Tempranillo,
kryddig, utvecklad smak med fatkaraktär,
inslag av körsbärplommon, vanilj, kakao och tobak.

CHÂTEAU COURAC
109kr/ 429kr
CÔTES DU RHÔNE, VILLAGES
Druva: Counoise Grenache Mourvèdre Syrah
Stor och läcker doft med mycket frisk bärfrukt,
intensivtsyrahkryddig med inslag av vitpeppar,
mörk choklad och fat.

LAPOSTOLLE

449kr

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.

CASTELMARE AMARONE,
499kr
DELLA VALPOLICELLA CLASSICO

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

LA MAISON ROSÉ 100CL
Grande Cuvèe

GAIA (EKOLOGISKT)

Italien, Valpolicella
Druva: Cantina Valpolicella Negrar
Kryddig, nyanserad smak med inslag av mörka körsbär,
chokladpraliner,kryddnejlika, romrussin, nougat och vanilj

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,
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

799kr

Druva: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault
Kryddig, nyanserad smak med inslag av fat, plommon,
lagerblad, svartpepparskogshallon, lakrits och lavendel.

-Drinkar-

-Öl på fat-

HEARTBREAKER

CARLSBERGS EXPORT 40CL

69kr

STAROPRAMEN 40CL

79kr

KRONENBOURG BLANC

89kr

NYA CARNEGIE 100W IPA

89kr

BROOKLYN EAST IPA

89kr

Frisk och härlig drink som älskas av dem flesta.
Görs på sloe gin, som är en gin där man låtit
slånbär legat och dragit sig i gin för att ge
den en bärig smak.
Sloe gin, ginger beer & mynta.

KUSINEN
Frisk drink med många smaker som
tillsammans blir till en underbar drink,
och där ölen rundar av smakerna på ett härligt sätt.
Persikolikör, cointreau, byrrh,
citron, körsbärs syrup, ingerfär, & carlsberg export

PEACHY PASSION
Syrliga smaker av passionsfrukt
som dricks genom ett friskt persikoskum.
Vodka, persikolikör, citron,
socker, passionsfrukt & persika (äggvita).

HONUNGSMELON
Här har vi en sötare och fruktigare drink
med smak av honungsmelon.
Bacardi carta blanca,
melonlikör, citron, honung, äggvita & sodavatten.

-Öl på flaskaCELIA 33CL GLUTENFRI

75kr

ERIKSBERG 50CL

79kr

CARLSBERG HOF 33CL

65kr

SNUBLE JUICE IPA 33CL

GLUTENFRI

89kr

ÖREBRO BITTER 33CL

89kr

TROPIC THUNDER 33 CL

89kr

ST: ANNAS VÄSTKUST IPA 33 CL

89kr

PROFANITY STOUT 33 CL

89kr

BÖJD ESPRESSO
En variant på espresso martini med smaker
av hasselnöt och banan – därav namnet.
Espressolikör, bananlikör, frangelico, espresso & havssalt.

HET GURKA
Hetare drink där smaken av jalapeño gifter
sig fantastiskt bra med friskheten av fläder och gurka.

-CiderSOMERSBY PÄRONCIDER

72kr

CIDRAIE ÄPPLE TORR

72kr

CRUSH MANGO/PASSION

72kr

St:germain, olmeca altos, lime,
jalapeño, socker, gurka, orange bitter & havssalt.

CONFUSED MEXICAN
Rökig och frisk drink där syrligheten rundas av
med mescalens rökighet.

-AlkoholfrittLÄSK

35kr

ALKOHOLFRITT VIN RÖTT/VITT

55kr

LILLA PERSIKAN (ALKOHOLFRI)

ALKOHOLFRI CIDER

55kr

Syrlig alkoholfri drink som dricks
genom ett frisk persikoskum.

ALKOHOLFRI ÖL

55kr

ALKOHOLFRI DRINK

75kr

RED-BULL

55kr

Mescal, limoncello,
gingerbeer, lime & peychaud´s bitters.

Tranbärsjuice, passionsfrukt, citron, & persika (Äggvita).

DRINKTRÄDET
Ett drinkträd bestående av antingen 12 st.
”Peachy passion” eller 12 st. ”Pornstar martini”.
För mer information prata med din servitör/servitris.

