
”TAGET UR PROPPSKÅPET”

VARMKÖK

DESSERT

16 AMPERE                                              155 kr 
Matjessill, ägg, potatis, brioche 
Gädda, kräfta, dill  
Rimmad lax, äpple, gräslök 

20 AMPERE                                                                225 kr 
Rimmad lax, äpple, gräslök  
Svamp, duxelle, brioche  
Ren, enbär, demiglace, lingon 
Gädda, kräfta, dill 

CRÈME BRÛLÉE                                                            95 kr
1,2 dl grädde - 0,6 dl mjölk - 30 g socker 
30 g äggula - 1/4 skrapad vaniljstång

MOROT ”KRYDDKAKA”                                                 95 kr 
Morotskaka med rostad pumpa,  
rostade hasselnötter, vispad färskost kräm,  
morot och havtornsglass.                           

NYPON ”SOPPA”                                                         95 kr 
Fluffigt skum på mascarpone,  
ljummen nyponsoppa kokt på  
nyponskal ifrån Skåne. 
Severas med mandelbiskvier.         

PRALINER “VÄRLDENS BÄSTA I SÄRKLASS”        30 kr/st 
8 olika smaker från Marie på  
Naturpralinen i  Sysslebäck, Värmland.

MENY

PUMPA ”SKÖRD”                            225 kr 
Pumpa gnocchi med rostad vitlök, timjan, 
salvia, citron , rostad pumpa, spenat, 
getost, rostade hasselnötter,  
friterat rispapper och puffat dinkel. 

ROTSELLERI “ALMNÄS” 225 kr 
Rotselleri, textur créme, sotad confit, 
smörbrynt svamp, ägg 63, spetsspenat och  
Almnäs 1 liter.

RÖDING “VB”                                 255 kr  
Halstrad röding med dill, gräslök, syrad grädde. 
Forellrom samt mandelpotatispure med  
västerbottenost.

PIGGVAR ”NINON”                              315 kr  
Smörbakad piggvar med äpple, fänkål,  
shiitake, rotselleri och grönärtsås.

HJORT ”HÖST”                                                         295 kr 
Pepparstekt tenderstrip på hjort med  
gräddkokta trattkantereller, höstgrönsaker, 
sherrysky och rostad potatis

OXKIND  “BOE”                                                         285 kr  
Oxkind, tryffelsmörpuré, råstekt blomkål, 
rökt sidfläsk, oxsky och färsk riven tryffel. 

 
 

Allergier? Fråga oss om vad maten innehåller.

25 AMPERE                                                                265 kr 
Matjessill, ägg, potatis, brioche 
Gädda, kräfta, dill  
Rimmad lax, äpple, gräslök  
Ren, enbär, demiglace, lingon 
Havskräfta, panko, fänkål

Lite bättre  40kr/2cl 
O.P. Andersson, Aalborg Dild Akvavit,  
Linie Aquavit, O.P Andersson Klar

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

KALIXLÖJROM “KNÄCKELIBRÄKISCH” 265 kr 
Krispigt husåknäcke gratinerat med  
västerbottenost. Toppas med Kalixlöjrom, 
gräddfil, dill och rödlök.

CHARKBRICKA 135 kr 
Utvald tunnskivad chark med oliver.

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

OST ”KÄLLAREN 145 kr 
Utvalda ostar med tryffelhonung,  
björnbärsmarmelad, knäcke. 

SNACKS 
Marinerade grekiska oliver       35 kr   
Grillad kronärtskocka 35 kr  
Chips Tryffel/Iberico 35 kr  

DELI


