Fördrink
Bubblor
99:Aperol Spritz
129:-

Dryck
40cl		

Kanna

Utsiktens öl		 65:Högakusten		 69:Breznack			69:Rickys IPA			75:Päroncider		 65:-

299:329:329:359:-

På flaska

Fagerhult 50cl			
79:1857 33cl					 55:Alkoholfri öl				
45:Läsk						 35:-

Vita viner

Lindeman´s Cawarra (semillion/chardonnay)
Australien
Medelfyllig smak av stenfrukt,
Husets
nashi päron med en skarp och
Glas
89:fyllig finish.
Flaska 495:Lindeman´s Bin 25 Brut
Australien
Lätt och fruktig doft med toner av
citrus, persika och kex.
Smaken är torr och frisk.
Matua (sauvignon blanc 100%)
Nya Zeeland
Generös fruktig smak med balanserad
syra och tydliga toner av kiwi, grön
sparris och vinbärsblad. Passar bra
till både fisk och sallad.
JM. Gobillard & Fils Champagne
Frankrike
Torr, frisk, elegant och fruktig smak
med inslag av grapefrukt, citrus
och röda äpplen.
Yellowglen Pink
Australien
Torr, bärig, mycket frisk smak med
inslag av mogna jordgubbar,
kex och blodapelsin.

Glas
99:Flaska 495:-

Viltafton
Förrätt

Röding tartar
Färsk Röding • citronzest
finhackad schalottenlök • rapsolja
dillemulsion • picklad rödlök
forellrom • rostade sesamfrön
smörgåskrasse

Varmrätt

Helstekt reninnanlår
Glas
99:Flaska 495:-

Flaska 825:-

Glas
99:Flaska 495:-

Röda viner

Lindeman´s Cawarra (shiraz/cabernet)
Australien
Tydlig smak av röda bär, svartvinbär,
plommon och söta körsbär.
Husets
Medelfylligt vin med mjuka
Glas
89:Flaska 495:- taminer, fräsch syra och lång eftersmak.

Glas 125:Flaska 595:-

Gentleman´s collection
Italien
Fyllig smak av frukt som svartvinbär
och plommon, med en touch av kaffe,
choklad och kryddor i en raffinerad
lång finish. Välbalanserad med
mjuka tanniner.

Glas 110:Flaska 525:-

19 Crimes (cabarnet sauvignon/syrah)
Australien
Fyllig smak med generösa inslag
av frukt som björnbär och plommon.
En touch av choklad och kryddor.

Reninnanlår marinerad i olivolja, vitlök
och timjan. 160 grader i ugn med en
innertemperatur på 48 grader.
Mandelpotatispuré • Palsternackspuré
Syltade trattkantareller • Kryddgrönt
Gräddkokta kantareller
Rödvinssås smaksatt med smör och lingon

Dessert

Äppelkaka med
vaniljsås

n
e
t
a
rm

Efte

Koppla av och njut av en varm drink i vår
loungedel på övervåningen!

Irish Coffe
Kaffe Baileys
Kaffe Karlsson
Choklad med minttu

4cl 125:6cl 150:-

