
 

 

 

 

———— Burgers ————- 
200g Högrevsburgare  
Tryffelmayo, brie, cheddar,  
Hickory rökt bacon, stekt lök  
grön tomat, mix fries 185:- 
Boutinot eller Zinfandeel  

Chevre gratinerad portabello burgare 
Asiatisk gurka, orelund tomat, chili 
aioli, gem sallad, krispig lökring,  
mix fries 185:- 
Rosé eller Zinfandeel  

Farmor Ingers köttbullar 
Potatispuré, lingon & gurka, gräddsås, 
morot 165:- 
Jeppssons lager såklart! 

————— Sweets ——————— 

Crème brûlée,  
Körsbärs kompott och sorbet 

 105:- 

Chokladdessert 
Mörk choklad, mjölkchoklad, 

hallonsorbet, brownie, salt kolasås, 
oxalis 110:- 

Franks Dessert 
Vaniljfylld donut, blåbärsglass,  
rostad vit choklad, plommon 110:- 

Kaffe & tryffel 45:-  
Bistrons sorbet eller glass 65:- 

Gott till kaffet eller i kaffet? 
Vi har avec och dessertviner eller varför 

inte ta en titt på drinklistan?

—————— Varmrätter ——————— 

Våra varmrätter lagas till största del 
i vår härligt varma kolugn där eld och 
rök sätter extra krydda på maten.  

Torskrygg och hummer i kolugn  
Spritärtor, citron, potatispuré och 
skummig hummersås  295:- 
Chardonnay 

Moules frites med saffran 
Blåmusslor ångade i vitt vin, vitlök, 
persilja, schalottenlök, tomat chili,  
grillad aioli mix fries 185:- 
Chardonnay eller Pinot Grigio  

Kalvrygg med kantareller 
Grillad potatis, sirapsfläsk 
selleripuré, sommarkål, portvinsås 
255:- 
Pinot noir eller Beaujolais  

Hängmörade premium stekar 
Entrecote 316:- Ryggbiff 285:-   
Grillade lökar, granatäpple fetaost, 
gravad tomat, salsa vert, rödvinsås  
mix fries  
Bordeaux eller Brunello 

——— Kids ———  
Mini cheeseburgare, pommes 72:- 

Farmor Ingers köttbullar, sås, 
potatismos 65:- 

Ryggbiff, pommes, tomat, bearnaise 
100:- 

Grillad lax med broccoli,  
kokt potatis, aioli  

90:-

——————— Förrätter ————————————  

Knivskuren råbiff på svensk biff  
Pinjenötter, dijonaise, lökkrisp  
rödbeta, gravad äggula, kapris 145:- 
Pinot noir eller öl & snaps  

Krispig mini bläckfisk  
Grillad aioli, sallad på Orelund 
gurka, fänkål, chili- & sesam 
vinaigrette 103:- 
Riesling eller öl & snaps 

Escargots gratinerade i vitlök  
Sniglar i vitlökssmör med grillat bröd 
och friterad persilja 105:- 
Chardonnay eller Champagne   

Kantarelltoast med löjrom och burrata 
Smörstekt toast, gräddstuvade 
kantareller, citron och krondill mayo 
145:- 
Öl & snaps 
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