trerätters meny
399 kr

skaldjurssoppa

Vaniljdoftande skaldjurssoppa serverad med
citronmarinerade räkor och västerbottenkrutong.
seafood soup – Vanilla scented seafood soup served with
lemon marinated shrimp and västerbotten cheese crouton.

Grillad oxfilé
Grillad oxfilé serverad med friterat potatisknyte,
lökpuré, bakad broccoli och grönpepparsås .
Grilled beef fillet – served with fried potato package,
onion puree, baked broccoli and green pepper sauce.

Äppelkaka
Krispig äppelkaka serverad med vaniljskum.
crispy apple pie – served with vanilla foam.

vinpaket • 375 kr

3 glas vin, utvalda av vår sommelier

trerätters meny
vegan • 295 kr

rödbetscarpaccio

Rödbetscarpaccio serverad med rostade
pinjenötter, röd pesto och friterad ostronskivling.
Beetroot carpaccio – Served with roasted
pine nuts, red pesto and fried oyster mushroom.

boveterisotto

Boveterisotto smaksatt med örter och rostad paprika
serverad med grillad endive och tomatolja.
Buckwheat risotto – flavored with herbs and roasted peppers
served with grilled endive and tomato oil.

GRILLAD ANANAS

Grillad ananas serverad med sockerstekt
grapefrukt och basilikayogoat.
Grilled pineapple – served with sugar fried
grapefruit and basil yogoat.

vinpaket • 375 kr

3 glas vin, utvalda av vår sommelier

femrätters meny
545 kr

skaldjurssoppa

Vaniljdoftande skaldjurssoppa serverad med
citronmarinerade räkor och västerbottenkrutong.
seafood soup – Vanilla scented seafood soup served with
lemon marinated shrimp and västerbotten cheese crouton.

pilgrimsmussla

Halstrad pilgrimsmussla serverad med
äppelpytt, blomkålspuré samt skaldjursreduktion.
Roasted scallop – served with apple hash,
cauliflower puree and seafood reduction.

lammytterfilé

Pistagebakad lammytterfilé serverad med grönkålsrisotto,
rödbetor, smörad kalvbuljong och friterad grönkål.
Pistachio baked lamb tenderloin – served with kale risotto,
beets, buttered calf broth and fried kale.

osttallrik

Kockens val av ostar med hembakat knäcke och marmelad
cheese platter – Chef’s choice of cheeses
with homemade crisp and marmalade

Vit choklad- och passionsfruktsmousse
Vit choklad- och passionsfruktsmousse serverad
med rommarinerad ananas och krispig choklad
White chocolate and passion fruit mousse – served
with rum marinated pineapple and crispy chocolate

vinpaket • 525 kr

5 glas vin, utvalda av vår sommelier

Förrätter
rödbetscarpaccio	�������������������������������������������������������������� 89 kr
Rödbetscarpaccio serverad med rostade pinjenötter,
röd pesto och friterad ostronskivling (vegan).
Beetroot carpaccio – Served with roasted pine nuts, red pesto
and fried oyster mushroom. (vegan)

halstrade pilgrimsmusslor	������������������������������������129 kr
Halstrade pilgrimsmusslor serverade med äppelpytt,
blomkålspuré samt skaldjursreduktion.
Roasted scallop – served with apple hash, cauliflower puree
and seafood reduction.

skaldjurssoppa..................................................................... 99 kr

Vaniljdoftande skaldjurssoppa serverad med
citronmarinerade räkor och västerbottenkrutong.
seafood soup – Vanilla scented seafood soup served with
lemon marinated shrimp and västerbotten cheese crouton.

oxcarpaccio........................................................................... 109 kr
Oxcarpaccio serverad med parmesankräm, friterad ostronskivling,
bakade coctailtomater och röd pesto.
beef carpaccio - served with parmesan cream, fried oyster mushroom,
baked cocktail tomatoes and red pesto.

Sharing plate................................................................99kr / p.p.
charkuterier och ostar från Italien serveras med marmelad och knäcke.
sharing plate – Meat and cheese from Italy
is served with marmalade and crackers.

varmrätter
Boveterisotto........................................................................159 kr
Boveterisotto smaksatt med örter och rostad paprika
serverad med grillad endive och tomatolja (vegan).
Buckwheat risotto – flavored with herbs and roasted peppers
served with grilled endive and tomato oil.

räksmörgås............................................................................. 179 kr
Räksmörgås med handskalade räkor, ägg, gurka, tomat, sallad och aioli.
shrimp sandwich – Served with hand peeled shrimp,
egg, cucumber, tomato, salad and aioli.

frutti di mare.........................................................................189 kr
Frutti di Mare, tortellini med torsk, handskalade räkor,
västerbottenost och skaldjurssås.
frutti di mare – tortellini with cod, hand peeled shrimp,
västerbotten cheese and seafood sauce.

SOTAd TORSK............................................................................ 269 kr
Sotad torsk serverad med krispig oxbringa, stekt äpple,
palsternackspuré och amaronesås.
Roasted cod – served with crispy beef brisket fried apple,
parsnip puree and amarone sauce.

pepparpasta............................................................................189 kr
Pepparpasta tortellini med oxfilé och krämig pepparsås.
pepper pasta – tortellini with beef fillet and creamy pepper sauce.

grillad hamburgare	�������������������������������������������������������� 179 kr
Grillad hamburgare serverad med rökt cheddarost,
rostad lök, chilidipp och pommes.
Grilled hamburger – served with smoked cheddar cheese,
roasted onion, chili dip and french fries.

Grillad oxfilé....................................................................... 299 kr
Grillad oxfilé serverad med friterat potatisknyte, lökpuré,
bakad broccoli och grönpepparsås.
Grilled beef fillet – served with fried potato package, onion puree,
baked broccoli and green pepper sauce.

pistagebakad lammytterfilé	���������������������������������� 259 kr
Pistagebakad lammytterfilé serverad med grönkålsrisotto,
rödbetor, smörad kalvbuljong och friterad grönkål.
Pistachio baked lamb tenderloin – served with kale risotto,
beets, buttered calf broth and fried kale.

barnmeny
pasta bolognese.....................................................................79 kr
spaghetti och köttfärssås.
pasta bolognese – classic spaghetti bolognese

oxfilé med pommes frittes	������������������������������������������ 99 kr
oxfilé med pommes frittes och dippsås.
beef fillet and french fries – Served with sauce bearnaise.

hamburgare med pommes frittes	�������������������������� 89 kr
hamburgare med sallad, tomat, dressing, bröd och pommes frittes.
hamburger – in buns with salad, tomato, dressing and french fries.

pannkakor................................................................................. 59 kr
pannkakor med sylt och grädde.
pancakes – swedish pancakes with whipped cream and jam.

dessert
GRILLAD ANANAS........................................................................79 kr
Grillad ananas serverad med sockerstekt
grapefrukt och basilikayogoat (vegan)
Grilled pineapple – served with sugar fried grapefruit and basil yogoat. (VEGAN)

”BRÄND” TIRAMISU.................................................................. 89 kr

”Bränd” tiramisu smaksatt med kaffe och amaretto, serverad
med kanderade mandlar och torkade hallon.
”Burnt” tiramisu – flavored with coffee and amaretto, served
with candied almonds and dried raspberries.

ÄPPELKAKA....................................................................................79 kr
Krispig äppelkaka serverad med vaniljskum.
crispy apple pie – served with vanilla foam.

Vit choklad- och passionsfruktsmousse ....... 89 kr
Vit choklad- och passionsfruktsmousse serverad
med rommarinerad ananas och krispig choklad.
White chocolate and passion fruit mousse – served
with rum marinated pineapple and crispy chocolate

Crème brûlée (18 års åldersgräns)................................... 89 kr
Crème brûlée smaksatt med dill och akvavit.
Crème brûlée - flavored with dill and aquavit.

kockens osttallrik	��������������������������������������������������������� 109 kr
Osttallrik Kockens val av ostar med hembakat knäcke och marmelad.
cheese platter – Chef’s choice of cheeses with homemade crisp and marmalade

andy warhol älskade
rum 35 - han var en
stammis hos oss på
60-talet, vilket inte säger
så lite med tanke på att
han var verksam i new
york - han flög över
atlanten en gång i veckan! warhol är bland annat känd
för sin popkonst med campbells tomatsoppa, men när
det gällde att äta så föredrog han vår skaldjurssoppa,
utan tvekan. till efterätt njöt han grillad ananas
samtidigt och skissade på bananer, ett av utkasten fick
vi, den tavlan hänger fortfarande på väggen.
gör som andy - börja med klassisk hendrick’s gin & tonic
och avsluta med grillad ananas - som ett konstverk
varje gång!
Allergiker ?
Berätta vad du är allergisk mot så hjälper vi dig

tidningen vogue lanserade
år 1977 en vindiet som
bestod av en flaska vin per
dag, tre hårdkokta ägg
och en liten bit grillad
oxfilé - kilona skulle
rasa. vi tror kanske att
just den här dieten inte är så nyttig, men vi förstår var
dom fick idén ifrån. vogues redaktion brukade köra after
work hos oss varannan vecka på 70- och 80-talet och det
gick åt en eller två flaskor vin kan vi säga.
helen gurley brown som lanserade dieten kanske var
lite fel ute, men våra viner får en ju att önska att det var
sant - eller hur?

