
November - kvällsmeny 

 

 

 

————— Efterrätter ——————— 

Crème Caramel  
Apelsin, hjortron, punchgrädde 105:- 

Choklad dessert  
vaniljglass, grillad ananas med chili 105:- 

  
Äpplekaka  

Äpplekaka med saltkaramell, vaniljsås med 
smak av brynt smör, äpple sorbet 75:- 

Kaffe & tryffel 45:- 

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

ta en titt på drinklistan?

——— Kids ———  

Ostburgare, gurka, tomat,  
pommes  
72:- 

Panerad fisk, ärtor, curry aioli, 
pommes 70:- 

Övriga rätter från menyn går att 
få i halv portion till barnen.  

Barnmeny serveras upp till 12 år

—————— Förrätter —————————  

Rockefeller ostron 
Hollandaisesås, gratinerat ostron 43:- 
Chardonnay eller Champagne  

Escargot de Bourgogne 
Vitlökssmör, bröd, citron 105:- 
Chardonnay eller Champagne  

Bolinhos klassiker 
Tempura friterad torsk crouqette med 
asiatiska kryddor, aioli 95:- 
Riesling eller öl  

Boeuf tartar - ”Hickorys råbiff” 
Pinjenöt, rödbetsglass, äggula, 
schalotten, pepparrot, rispapper 145:-   
Pinot noir eller Cairats 

Crème Ninon med pilgrimsmussla 
Grön ärtsoppa toppad med Champagne 
135:- 
Champagne eller Chardonnay 

A
l
l
e
r
g
i
?
 
Y
o
u
 
t
e
l
l
 
m
e
!
 

—————— Varmrätter   ——————— 

Kolgrillat spetskålshuvud med gnocchi  
Syrlig yoghurtsås, svampar, morot, 
mynta 255:- 
Pinot noir eller vitt från Rhône 

Högrevsburgare eller veggie halloumi 
Harrisa chilimayo, brie, cheddar, dijon 
Hickory-rökt bacon, karamelliserad lök  
grön tomat, mix fries 185:- 
Côtes du Rhône eller Zinfandel  

Marulk i vitvinssås med basilika 
Pilgrimsmussla, tomat, fänkål, 
forellrom, potatispuré  325:- 
Chardonnay eller Toscana bianco 

Vildkanin med gnocchi och tryffel  
Morötter, tryffelsås, lardo, färska 
örter 246:-   
Nebbiolo eller Côtes du Rhône 

Örtgrillad oxfilé med béarnaise  
Lättrökta, bakade rödbetor, morot, syrad 
lök, grillad grädde, rödvinssås, mix 
fries 305:- 
Collemassari eller Poupille Bordeaux   

Svensk ryggbiff klass 4 med vitlökssmör 
Spenat, nötter, äpple, rödvinsås, 
sirapsfläsk, potatispuré med parmesan  
285:- 
Côtes du Rhône eller Amarone 

Champagne demi sec eller brut 145:- 
Martini Pornstar - serveras med lite Cava 
Sommar hade vi på Österlen - Sol & bär  
Gin Tonic - Äpple, Sichuan peppar, citron   
Applepie -”varm drink” Bad apples, vanilj  
Sbagliato - Italiens bästa misstag 
Henkell Alkoholfria bubblor 45:- 
0.5 L Skånsk klassiker utan alkohol 55:- 


