Toast skagen
Räkor, majonnäs, sikrom, sallad, rödlök, citron, dill och toastbröd.
(halv 80g/hel 160g)
165 kr/265 kr
Pilsnerplatta
Chark, ost, oliver, pickles, dijonsenap och sellerisalt.
165 kr
Rompizza
Forellrom, sikrom, smetana, Västerbottensost, picklad rödlök,
tärnad rödlök och gräslök.
245 kr
Kalixlöjrom
30 g löjrom från Kalix.
Smetana, rödlök, gräslök, citron och toastbröd.
340 kr
För de små…
Pasta bolognese
(tricolore penne pasta)
halv/hel
95kr/195kr
eller
Köttbullar
Serveras med potatispuré, rårörda lingon,
pressgurka och gräddsås.
115 kr

Helgens fisk
Med dagens tillbehör
325 kr
Helgens kött
Med dagens tillbehör
345 kr
Snedseglaren
Nattbakad karré- och högrev serveras på levainbröd med kålsallad,
picklad lök, saltgurka och sallad,
tillsammans med aioli och pommes frites.
295 kr
Havets Wallenbergare
Wallenbergare på lax och torskfisk.
Serveras med potatispuré, brynt smör,
rårörda lingon, grönärtspuré och picklad lök.
275 kr
Köttbullar
Serveras med potatispuré, rårörda lingon, pressgurka och gräddsås.
265 kr
Baljväxtbiff (veg)
Vegansk biff på ärtor och örter.
Serveras med smörslungade primörer,
potatis, gräslök- och hasselnötspesto,
gräslöksmajonnäs och riven parmesan.
(Går att få vegansk)
265 kr

Crème Brûlée
95 kr
Chokladbrownie
Med glass, saltrostade hasselnötter
och chokladsås.
115 kr
Vaniljglass med chokladsås
65 kr
Chokladtryffel
35 kr

Fråga oss för aveclistan !

Nåttarö:l Lager 4,8% 30cl........................................................................68 kr
En ofiltrerad lageröl med balanserad humlebeska och törstsläckande avslutning.

Brännskär Brown Ale 5,3% 50 cl...........................................................89 kr
Mörkare ale med rund maltighet och viss torrhet i avslutningen.

Bedarö Bitter 4,5 % 50 cl........................................................................ 82 kr
En överjäst bitter ale, fruktigt frisk och med torr efterbeska.

Ankarudden Aussie Pale Ale 5,1% 50 cl………………………………………..95 kr
En ljus ale med tropisk arom, balanserad sötma och medelstor beska.

Land i sikte lager 3,5% 33cl .................................................................. 52 kr
En ljus lager med balanserad sötma och medelstor beska.

Nils Oscar pale ale alkoholfri 33cl ........................................................ 50 kr

Läsk 33cl .................................................................................................. 30 kr
Coca cola, Coca cola zero, Fanta och Sprite
Festis 20cl ............ ...................................................................................20 kr
Ramlösa naturell 33cl............................................................................. 30 kr
Cloudy äppelmust 25cl .......................................................................... 48 kr

Prosecco 105 kr/glas………………420 kr/flaska
Champagne 150kr/glas ........... 810kr/flaska

