Mindre rätter
Champagne eller Pet Nat från Tyskland, - eller en röd RoRé från södra Frankrike

Boeuf Tartar - Pinjenötter, potatis alumette, rödbetsglass, kapris, tryffel mayo 155:Pinot Noir från eller Jeppssons lager

Majskolv med jalapeno majonnäs, parmesan, koriander och lime 65:Öl o kanske en mezcal?

Langos med Branteviksfisk rosa stenbitsrom och räkor, rödlök, avokado, smetana, dill, chili 175:Champagne eller granbazan
Kokta havskräftor, aioli, grillat surdegsbröd, citron 195:Riesling eller Mersault

Chèvre chaud - gratinerad fransk getost, tryffelhonung, pistage, äpple, endive 145:Clément Menetou-Salon eller annan Sauvignon Blanc

Asiatisk tartar på lax och rökt laxrom, Yuzu och jalapeno majonnäs, lime, koriander, rispapper 155:Riseling gärna från norra italien eller en grand cru från Tyskland

Escargots ”Franska Bourgognesniglar”, vitlök och örtsmör, bröd, citron 135:Champagne eller Pet Nat från Tyskland

Större rätter som lagas i vår kolgrill
Grillad Secreto di iberrico” den glada spanska grisen” ( elller Ersätt köttet med Brillat savarin ost 245:-)
Serverad på Risotto med grillad paprika, kapris, nötter, örter och skott 295:Bordeaux eller ett spanskt ess, en Reserva från Ribera del Duero; 100% Tempranillo

Upplys oss om allergi!
Ibland tillkommer godsaker som inte är utskrivna i menyn

Charkuterier - kökets val av kallskuret från när och fjärran 245:- Lagom för 2 - 4 personer

Moules frites, svenska färska blåmusslor kokta i vitt vin, grädde, vitlök, persilja, aioli, mix fries 225:Chablis eller en flaska krispigt vitt från Loire
Torskrygg med Svartrökt-fläsk och sommar kantareller, vitvinssås, blomkål, potatispuré, gräslök, dill 325:Chardonnay från Bourgogne eller Jura - eller kanske en Pinot Noir?

Svensk hängmörad Entrecôte, South-American corn stew, grillad lök, reducerad rödvinssås och sallad på
vattenkrasse, rödlök och parmesan, Österlen pommes ” Krossad potatis med vitlök örter, ost, chili aioli) 345:Broadside från Kalifornien eller en av våra elegantare Bordeauxviner

Hickory Bistros Högrevsburgare ”Vi grillar burgaren rosa”
(eller ersätt köttet med halloumi) 195:Tryffelmayo, bacon, cheddar, Brie, Orelund tomater, mix-fries

Mera vin? Glo gärna på vår vinlista

Surfar IPA eller gå wild o ta en Barolo

Sötare rätter
Jordgubb sorbet med nyplockade svenska bär Citronposset, vitchoklad snö 79:Moscato d’Asti eller nåt annat sött.

Lorenzos Baskiska ostkaka med maraschino-körsbär
Recioto della Valpolicella - Amarone fast en sötare version 85:-

Grillade persikor med Amaretto glass Vaniljsås med brynt smör, biscotti crumble, 95:Sauternes - Guldet från Bordeaux

Citronsorbet med Purity vodka 105:Choklad mouse, grillat päron, pistagenötter, olivolja 79:Banyuls - Eller en söt sherry

Kvällens utvalda ostar 120:-

Kids kids kids
Mamma Ingers köttbullar, mos, sås 105:Kyckling nuggets, pommes och mayo 105:-

Chokladtryffel 33:Zoegas Skånerost och en stadig Cognac

Cheeseburgare, mix fries 105:-

