
Meny
Dagens husman  135 :-

Kockens val inkl. kaffe, sallad och  
bubbelvatten.

Gulaschsoppa      135 :-

Klassisk mustig köttsoppa med syrad grädde 
och nygräddat bröd.

Poké bowl  138 :-                   

En svensk/asiatisk fusion. Sesam- och  
sojamarinerad lax alternativt kyckling, sushi-
ris, ångad broccoli, asiatisk rödkål, salladslök, 
gurka, färska sojabönor. Toppad med färsk 
koriander, sesamfrön, vår egna soygrette, 
krossade cashew- och jordnötter.
        
Spicy poké bowl  138 :-

Sesam- och sojamarinerad lax, sushiris,  
gurka, sojabönor, salladslök, avokado,  
mangosalsa. Toppad med färsk koriander,  
chilirostade sesamfrön, vår egna soygrette, 
spicy majonnäs, krossade cashew- och  
jordnötter.

Skidåkarsallad  138 :-

Lufttorkad skinka, solmogen avokado,  
getost, ugnsrostad sötpotatis, ugnsrostade 
morötter, kokta rödbetor, sugarsnaps,  
pinjenötter, rödlök, mix- och roman- 
sallad. Toppad med balsamicodressing.

Caesarsallad  138 :-

Romansallad slungad i vår egen caesar- 
dressing och kycklinglårfilé från Kronfågel.  
Toppad med knaperstekt bacon, krutonger 
och riven svensk hårdost.

Grön dröm  138 :-

Roman-  och jungfrusallad, pulled oumph,  
picklad rödkål, getost, bovete, broccoli,  
rödlök, avokado, nöt- och tranbärsmix.  
Toppad med torkade grönkålschips och vår  
egen basilika- och vitlöksvinegrette.

Burgare asian style  130 :-

Högrevsburgare, rödkålskimchi och spicy  
majonnäs med pommes frites.

Korean Bun  130 :-

Baguette med chilikryddad kyckling, kimchi, 
syrad gurka, chili, spicy majonnäs och  
rostad lök.    

Barnbuffe  65 :-

Pannkakor, köttbullar, glasspinne och  
juice eller mjölk.



Lyxpizza
Patata Dolce Blanc  125 :-

Potatis, kronärtskocka, chevré, valnötter,  
honung, rucola, mozzarella.

Pancetta- salsiccia 125 :-

Pancetta, kryddig chorizo, gorgonzola, vitlök, 
svartpeppar, ruccola, mozzarella, tomatsås.

Pollo Ceasar 125 :-

Kycklinglårfilé, parmesan, lök, pinjenötter, 
caesardressing, ruccola, mozzarella,  
tomatsås.

Carpaccio 125 :-

Tunt skivat och sotat rå oxfilé, riven hårdost, 
tryffelkräm, ruccola, svartpeppar, flingsalt, 
mozzarella, tomatsås.

Frutti de mare 125 :-

Scampi, grön- och blåmusslor, smögenräkor, 
rostad vitlök, persilja, mozzarella, tomatsås. 

Fika
Belgiska våfflor  58 :-

Välj mellan blåbär- eller hjortronsylt  
samt grädde.

Fika  30 :-

Välj från vårt sortiment



Dryck
Läsk och juice  30 :-
Varm choklad med grädde 42 :-
Kaffe  30 :-

Öl och cider på fat (40 cl)

- Städjan 69 :-
- IPA 76 :-
- Breznak 76 :-
- Höga Kusten  76 :-
- Kanna, ca 2l 320 :-

Öl och cider på Petflaska (33 cl)

- Sofiero  63 :-
- Cider päron  72 :-
- Cider jordgubb/lime 72 :-
- Alkoholfritt alternativ 48 :-

Vin

Husets röda vin  85 :-/glas, 410 :-/flaska
Husets vita vin 85 :-/glas, 410 :-/flaska

Järn

4cl 80 :-
6cl  120 :-

Grogg/kakao-/kaffedrinkar

4cl 115 :-
6cl    155 :-


