MENY

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

FÖRRÄTT/
MELLANRÄTT/
TOAST SKAGEN Halv: 85:-, Hel: 165:med löjrom. Serveras på levainbröd
RÄKSMÖRGÅS Halv: 85:-, Hel: 165:med handskalade räkor, majonnäs, sallad, tomat,
gurka, rödlök, ägg och krasse. Serveras på levainbröd.
OSTFAT 65:Tre av köket utvalda ostar och marmelad.
CHARKFAT 65:Tre av köket utvalda charkuterier och aioli.
MIXBRICKA 155:En mix av ost, chark, oliver, tomat, aioli, marmelad
mm. Passar utmärkt att dela med en vän
SNACKSFAT 38:Oliver, chilinötter, jordnötter
-------------------------------------------------------------------------

VARMRÄTT
PASTA MED BLÅMUSSLOR 165:Färsk pasta med musslor, vitvin, chili, vitlök & grädde
PASTA CARBONARA 165:med guanciale/pancetta, ägg, peccorino, parmesan
& svartpeppar
PASTA PESTO 165:Färsk pasta, halloumi, Parkens pesto & parmesan
TRYFFELPASTA 185:Färsk pasta, rostbiff, champinjoner, grädde,
svartpeppar, parmesan & italiensk sommartryffel
PIZZA 155:-ACKE; tomatsås, mozzarella, serrano, pesto, ädelost,
semitomater & basilika
-LINUS; tomatsås, mozzarella, pesto, sparris, ädelost,
semitomater, kronärtskocka & basilika
-KENNY; tomatsås, mozzarella, stekt nötfärs, chili,
nachos, gräddfil & lök

MINILANGOS 68:med löjrom, räkor, rödlök, gräslök & creme fraiche

LÅGTEMPERERAD ROSTBIFF 185:Serveras med rödvinssås, sparris & potatisgratäng

TACO 55:-/st
-carnitas (karré)
-halloumi
Vår taco serveras på tortilla med mangofresca,
avocado, srirachamajonnäs & picklad lök

UGNSBAKAD LAX 245:med sparris, vitvinssås & krossad färskpotatis

POMMES MED DIPP 38:Våra pommes serveras med srirachamajonnäs
HETA RÄKOR 75:med vitlök, chili & persilja. Serveras med bröd
Se även våra sallader i ½ storlek

BARNMENY
(UPP TILL 12 ÅR)
PANNKAKA 45:med vaniljglass
½ PRISET PÅ ALLA VARMRÄTTER

SERRANOSALLAD med mozzarella, melon, pinjenötter
& basilikavinegrette
Halv: 85:-, Hel: 165:VEGETARISK SALLAD med mozzarella, jordgubbar,
melon, pinjenötter och basilikavinegrette
Halv: 85:-, Hel: 165:RÄKSALLAD med ägg, avocado, aioli & handskalade
räkor Halv: 85:-, Hel: 165:-

DESSERT
LIME- & BASILIKAMARINERADE JORDGUBBAR 65:med vaniljglass & vispad grädde
NUTELLATACO 65:Ett frasigt vaniljtacoskal fylld med vaniljglass, vispad
grädde, jordgubbar & nutella

