SKALDJURSLYX

MENY

HUMMER, HAVSKRÄFTOR & RÄKOR 650:Lyxa till det ordentligt hos oss med skaldjur.
-En färsk örtgratinerad hummer
&
-½ kg färska och kokta havskräftor
&
-100 gram räkor.
Till detta serverar vi lite olika tillbehör och en god paj.
OBS! Detta behöver förbeställas av er som gäst senast
måndag kl 12:00 samma vecka ni besöker oss.

ALLERGIER?
Alla våra gäster ska vara nöjda
Vi använder så långt det går laktos- &
glutenfria produkter. Fråga gärna vår
personal om du är tveksam eller
har funderingar.

TAPAS/FÖRRÄTT

VARMRÄTTER

TOAST SKAGEN 78:-

OXFILEPASTA 175:-

med löjrom, citron och dill.

Färsk pasta med grädde, paprika, vitt vin,
och svensk oxfilé.

GRÖNT FAT 55:Kökets utvalda frukt & grönt.

OSTFAT 65:Tre av köket utvalda ostar.

CHARKFAT 65:-

SVENSK DOVHJORT 295:med potatispuré. Serveras med ett kantarell- &
enbärssmör, primörer och en krämig
svartvinbärssås.

KRÄMIG FÄRSK PASTA 155:-

Tre av köket utvalda charkuterier.

med soltorkad tomat, chili, vitlök och
handskalade räkor från Smögen

MIXBRICKA 155:-

TORSKRYGG 245:-

En mix av ostar, charkuterier & frukter.
Serveras med aioli och marmelad.

Färsk torkrygg med potatispuré, handskalade
räkor, riven pepparrot, dill och brynt smör

OLIVER 42:-

SVENSK RYGGBIFF 265:-

Serveras med fylld pimentos.

med råstekt potatis, rostade rotsaker,
kalvsky, bakad tomat och lök.

GRATINERAD CHEVRE 64:Serveras med hjortronvinegrette.

HETA RÄKOR 64:med chili, vitlök och grillat bröd.

RÅRAKA 78:-

KANTARELLRISOTTO 175:med parmesan, bakad tomat och krasse.

KALVSCHNITZEL 195:med råstekt potatis, kalvsky, kaprissmör,
sockerärtor & citron.

med löjrom, smetana och rödlök.

PRESA IBERICO 245:-

KANTARELLTOAST 55:-

Ett gott fläskkött som vi ugnsbakar, skivar upp och
serverar med kalvsky, primörer och potatispuré

med kantarellstuvning och persilja.

BARNMENY

DESSERT/GLASS

PANNKAKA 49:-

STEKT ÄPPLE 65:-

Serveras med vaniljglass och hallonsylt

med smak av vanilj och kanel. Serveras
med hasselnötter och vaniljglass

PASTA BOLOGNESE 65:Färsk pasta med bolognese och parmesan

½ PRISET PÅ ALLA VARMRÄTTER

VARMA HJORTRON 65:med vaniljglass

CHOKLADTRYFFEL 35:Kvällen smak

