
Mindre rätter  
Charkuterier - kökets val av kallskuret från när och fjärran 245:- Lagom för 2 - 4 personer 
Champagne eller Pet Nat från Tyskland, - eller en röd RoRé från södra Frankrike 

Boeuf Tartar - pinjenötter, schalottenlök, rödbetsglass, kapris, tryffel mayo 155:-
Pinot Noir från eller Jeppssons lager

Krispig Mini Bläckfisk, fänkåls crudité, aioli, koriander chili 95:-
Riesling eller veteöl

Gratinerad Getost på toast med  grillad aprikos - tryffel-honung, pistage 145:-
Champagne eller Sauternes 

Asiatisk tartar på lax och rökt laxrom - yuzu- och jalapeno mayo, lime, koriander, rispapper 155:-
Reisling gärna från norra Italien eller en grand cru från Tyskland 

Större rätter som lagas i vår kolgrill 
Moules frites, svenska färska blåmusslor kokta i vitt vin, grädde, vitlök, persilja, aioli, mix fries 225:-
Chablis eller en flaska krispigt vitt från Loire la Bergerie 

Franskt ankbröst, puré på grillad majs, kantareller, rödvinssky
Österlen pommes (krossad potatis med vitlök örter, ost, chili aioli) 295:-
Pinot noir gärna från Bourgogne, våra övriga Pinot noir passar väl även dem.

Sydfransk fisk- och skaldjursgryta, piggvar, torsk, lax, mussla, räka, krondills aioli 255:-
Riesling eller varför inte en Aligoté från Bourgogne eller Chardonnay från Jura

Svensk hängmörad Entrecôte 
Béarnaisesås med chili och grillat smör, tempura friterade lökringar, svampar från hällestad, mix fries 345:-
Broadside från Kalifornien eller en av våra elegantare Bordeauxviner  

Pork Schnitzel med vitlökssmör, rödvinsås, ärtor, ansjovis och Österlenfries, surkål 235:-
Reisling eller veteöl
 
Halloumi och Portabello Burgare, Sweet chili, Orelund tomater, tryffelmayo, mix fries 195:-
Österlenbryggarens Chili Mango IPA eller Riesling
 
Hickory Bistros högrevsburgare ”Vi grillar burgaren rosa” 
Tryffelmayo, bacon, cheddar, brie, Orelund tomater, mix fries 195:-
Surfar IPA eller Zinfandeel från USA 

Sötare rätter 
Crème Caramel med inkokta plommon, lakrits grädde  95:-
Nederburg från Sydafrika 

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

Chokladmousse, grillat päron, pistagenötter, olivolja 79:-
Portvin - Kanske vår senaste vintage port 2012 

Citronsorbet med Purity vodka 105:-

Brillat savarin Affiné, vit mjuk och krämig mögelost från Bourgogne 45:-
Queso de la hoja, blå mögelost från norra spanien lagrad i grottor och täckt med lönnlöv 45:-

Chokladtryffel 33:-
Zoegas Skånerost och en stadig Cognac

Mer vin? Glo gärna på vår vinlista 
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Kids kids kids 

Spaghetti med köttfärssås 105:-

Kyckling nuggets, pommes, mayo 105:-

Cheeseburgare, mix fries 105:-


