MENY
TAGET UR ”PROPPSKÅPET”
16 AMPERE
Röding, dill, ättika
Tryffelsalami, ricotta, solros
Vildsvin, plommon, tellicherry

155 kr

20 AMPERE
Lax, sparris, anis
Tonfisk, kalv, kapris
Fläsksida, äpple, rök
Kräfta, dill, brioche

225 kr

25 AMPERE
Älg, nypon, anklever
Lax, sparris, anis
Kräfta, dill, brioche
Tonfisk, kalv, kapris
Fläsksida, äpple, rök
Lite bättre
O.P. Andersson, Aalborg Dild Akvavit,
Linie Aquavit, O.P Andersson Klar

265 kr

40kr/2cl

DELI
BOE “RÅBIFF ORIGINAL“
155 kr
Dubbelmald högrev med rödbeta,
DUBBEL 245 kr
tryffelmajonäs, , dijonaise, lök,
friterad kapris, kryddkrasse, äggulecremé.
		
Lite bättre - O.P. Andersson
40kr/2cl

DELIBRICKA
165 kr
Tunnskivad chark och utvald ost serveras med
kronärtskocka, oliver samt knäcke.

HUSÅKNÄCKE “DELIPIZZA”
Krispigt husåknäcke gratinerat med
västerbottenost. Toppas med laxpastrami,
gräddfil, dill och rödlök.

135 kr

OST ”KÄLLAREN
Utvalda ostar med tryffelhonung,
björnbärsmarmelad, knäcke.

CHARK
Utvald tunnskivad chark med oliver.

135 kr

SNACKS
Marinerade grekiska oliver
Grillad kronärtskocka
Chips Tryffel/Iberico

145 kr

35 kr
35 kr
35 kr

VARMKÖK ”3 FAS”
ARBORIO ”FROMAGGIO”
225 kr
Krämig risotto med mascarpone och pecorino,
smörbrynt svamp samt halloumi med kikärtor
och dillpesto.

ANKA”AIGRE DOUX”
275 kr
Ankbröst med anissky, rödstekt lök,
plommon med dijonstuvade bladgrönsaker och
svartkålchips.

REGNBÅGE “DILL OCH KRÄFTA”
255 kr
Skinnstekt regnbåge med rotsaker primör,
krondill, tomatrussin, smörad kräftbuljong,
kräftstjärtar, dill, lökemulsion samt
bladgrönsaker.

KALV “DILL OCH ÄTTIKA”
295 kr
Kalventrecôte 51* med svartpeppar och
citron, kalvsky med krondill,
fänkålrostad morot samt syrligt dillsmör och
rostad färskpotatis.

GÖS ”ÄPPLE OCH MUSSLA ”
325 kr
Stekt gösfilé med blåmusslor,
pilgrimsmussla, rökt gräddsås, gräslök och
inkokt äpple med citrontimjan.
Serveras med färskpotatis.
Allergier? Fråga oss om vad maten innehåller

DESSERT ”1 FAS”
CRÈME BRÛLÉE
1,2 dl grädde - 0,6 dl mjölk - 30 g socker
30 g äggula - 1/4 skrapad vaniljstång

95 kr

ÄPPLE		
Krämig äppelkaka med gräddfilsglass,
toscaflarn citron och honungs sponge.

AFTER EIGHT
Vispad hasselnötskräm, mint och
päron parfait.
Serveras med ljummen chokladfondant.

95 kr

PRALINER “VÄRLDENS BÄSTA I SÄRKLASS”
8 olika smaker från Marie på
Naturpralinen i Sysslebäck, Värmland.

95 kr

30 kr/st

