
 

 

 

 

 

———— Burgers ————- 
200g Högrevsburgare 175:- 
Tryffelmayo, brie, cheddar,  
Hickory rökt bacon, stektlök  
grön tomat, mix fries  
Merlot eller Zinfandeel  

Veggie Halloumi Burger 175:- 
Portabello, grön tomat, tryffelmayo, 
gemsallad, krispig lökring, mix fries 
Merlot eller Zinfandeel  

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

————— Sweets ——————— 

Crème brûlée, Hallonkompott med mynta, madeilen kaka 105:- 

Mörkchoklad, mjölkchoklad, Havtornsorbet, brownie, oxalis 110:- 

Italiensk jordgubbsglass, rabarberkompott, färska jordgubbar, vitchoklad  
110:- 

Kaffe & tryffel 45:-  

Bistrons sorbet eller glass 65:- 

Vi har passande dessertviner, avec, eller varför inte runda av  
kvällen med en cocktail eller en French coffee 

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

Torskrygg och pilgrimsmussla  
Risotto med smak av dill gräslök och 
Citron, rödvinsås, och primör rödbeta 
kapris  295:- 
Chardonnay eller Pinot noir  

Moulles frittes  
Blåmusslor ångade i vittvin, vitlök, 
persilja, schalottenlök,  aioli  
mix fries 175:- 
Chardonnay eller Pinot Grigio  

Marmorerad Svensk Ryggbiff  
Bourgogne sås, (svamp, pancetta, lök) 
pommes almunette, parmesan 
jordärtskocka, potatispuré  275:- 
Rhone eller Toscana  

Kolgrillad Hängmörad Entrecôte 
Varmslagen bearnaisesås,  
Asiatisk kålsallad, stuvad majs syrad 
tomat och Österlen sparris  
mix fries  296:- 
Bordeaux eller Brunello  

Secreto Iberrico Den Glada grisen. 
Krämig risotto, grillad paprika, 
rostade nötter, radisso sallad och 
harrisamayo 275:- 
(köttet grillas rosa) 
Chateau neuf du pape eller Cairats 

——— Kids ——— 72:- 
Mini cheeseburgare, pommes 
Farmor Ingers köttbullar, sås, potatis 
Ryggbiff, pommes, tomat, bearnaise 

——————— Förrätter ————————————  

Knivskuren råbiff på svensk biff  
pinjenötter, dijonaise, lökcrisp  
rödbeta, gravad äggula, kapris 145:- 
Pinot noir eller öl o snaps  

Krispig mini Bläckfisk  
grillad aioli, sallad på Orelund 
gurka, fänkål, chili och sesam 
vinaigrette  103:- 
Riesling eller Öl & snaps 

Pilgrimsmusslor i skummig champagnesås 
Sommarens primörer gräslök, Österlen 
sparris, kallrökt lax och forellrom   
155:- 
Chardonnay eller Champagne   

Grillad tonfisk ”Spicy tuna” 
panzanellasallad (tomat, bröd paprika) 
harrisa mayo och parmesan, karpris 
145:- 
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