Bites & Sips
DELI PLATE

Ett glas Boizel Champagne ..... 119
Ett glas Cava Evolució ..... 98

Härlig Plockbricka för 2 eller flera

Ost- & Chark, vår hemgjorda färskost, frasig getostkrokett,
fröknäcke, marmelad...
185

CHIPS & DIP
Löjrom, hemgjord créme fraiche, lantchips, picklad lök
95

”We like the Classic”
Champagnevinäger, schalottenlök
(Vid tillgång)

Våra chilikanderade nötter
Marinerade oliver
Tryffelchips
40/st

Starters & Smårätter
CARPACCIO

Välj gärna flera förrätter att dela på eller
några förrätter istället för varmrätt!

”Dalsjöfors”

Tunt skivad oxfilé, chips på gulbeta, picklad
silverlök, friterad kapris, dijonnaise ........... 120

FRASIG GETOST
Chèvre- & päron inlindad i filodeg, rostad
valnötssallad, balsamico, päronhonung ......... 95

BURRATA
Picklad tomat- & jalapeño, friterat lantbröd,
soltorkad tomat, brynt smör ....................... 115

”VITLÖKSBRÖD”
Grillat lantbröd, alioli, örtsmör, toppat
med ett Manchegotäcke ................................ 85

SIZZLING OX
”Japanese Style”

Oxfilé i gjutjärnspanna med brynt soyasmör
och örter, toppat med rostad lök.
125

GAMBAS AL AJILLO
”Pica Pica”

Gambas, olivolja, fräst vitlök, het chili
115

DIRTY CHIPOTLE FRIES
Mixade pommes, chipotlemajjo, rostad lök.
79

The Grill
Vårt ständiga mål är att hålla oss i framkant vad gäller kvalitet och tillagningsmetoder, vi utvecklar ständigt menyn
efter säsong & behag och strävar alltid efter att varje upplevelse hos oss skall vara oförglömlig.
Vi väljer noggrant ut de bästa råvarorna och gärna från våra vänner i närheten, oxfilé från Dalsjöfors Kött,
Fisk & Skaldjur från Fisk å Sånt i Knalleland...

OXFILÉ

STEAK FRITES

”Dalsjöfors”

”Grain Fed ”

Närproducerad oxfilé serverad med en Cognac- &
grönpepparsås, jordärtkockscrisp, samt
en krämig potatisgratäng.

250gr amerikansk ryggbiff Grain fed, tryffelbearnaise,
mixade pommes, bakad tomat.
265

270

GRILL PLATE

ENTRECÔTE

”Sharing is Caring”

”Black Angus”

250gr Entrecôte Black Angus, brynt schalotten- &
persiljesmör, rödvinssky, bakad cocktailtomat,
örtslungad potatis.
275

THE BURGER

”Dirty Jack”

Kökets utvalda köttdetaljer från grillen.
Salsiccia, bearnaise, rödvinsreduktion, bakad
cocktailtomat, örtslungad kulpotatis samt en
Caesarslungad sallad.
285/pp (minimum 2p)

200gr högrevsburgare, smält Pepper Jack, karamelliserad lök,
tryffelmajjo, french mustard, grillat bröd, dirty fries.
185

Sea & Land

Fr

et
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ån H Vi tar all vår färska fisk & skaldjur
från vår lokala fiskhandlare ”Fisk å
Sånt” i Knalleland...

RIMMAD TORSKRYGG

”No 35 ”

RISOTTO

”Di Trufa”

Handskuren, serverad med grön ärtcreme smaksatt
med pepparrot, schalottensmörsås, handskalade räkor,
saltrostade hasselnötter, slungad potatis.

Vår underbara tryffelrisotto med blandsvamp,
grädde och parmesan.

MOULE FRITES

LINGUINE

235

”Eco”

Ångkokta ekologiska blåmusslor, sherry, fänkål, grädde.
Serveras med pommes frites & alioli.
175

Hel 185 Halv 95

”Di Manzo”

Krämig pasta med oxfilé, skogschampinjoner, tryffel &
grädde, toppad med färskriven parmesan.
185

MORS LILLA OLLE

”Blåbärspaj ”

Sweet. .

Vår version av blåbärspaj, fermenterade blåbär,
granbarrolja, mördegscrumble, brynt smörkräm, vaniljglass.
85
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The C CRÈME BRÛLÉE

Serveras med färska bär
85

HUSETS CHOKLADTRYFFEL
Fråga efter veckans smak
39

CHOKLADFONDANT

” Sprucken ”

Brownieglass, saltkola, chokladjord, kanderade
hasselnötter, hallon...
För dig som älskar choklad!
95

VÅRA SORBETER
Fråga efter veckans smaker. (Toppad med Cava 40kr)
50

DESSERTVIN
Sioneta (Mallorca)
Recioto (Italien)
Red Port (Portugal)
Barbeito Malvasia (Madeira)
89 kr (cl)

