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ITALIAN SOUR

Limoncello, lemon, sugar, foam

CAIPIRINOSHKA
PEACHY MIDSUMMER

Hendrick´s Midsummer, peach liquor, lemon, foam

ESTATE

Rosé, strawberry, watermelon, elderflower

ITALIAN MULE

Amaretto, lime, ginger beer

MALFY

HERNÖ

BROCKMAN´S

”Gin rosa”
Hendrick´s Gin, black pepper, cucumber,
Malfy grapefruit gin, juniper, grape peel,
mediterranean tonic
fresh herbs

”Watermelon”

Absolut vodka, watermelon, lime, raw sugar

HENDRICK´S

”Spicy Summer”

Hernö Gin, chili, orange, rose pepper,
lemon tonic

.

LE GIN

”Memories from Calvados”

Red apple, ginger, indian tonic

MONKEY

47

Juniper, grape peel, mediterranean tonic

Berries, lemon, feevertree tonic

SLOE PLYMOUTH

Sloe Gin, lingon berries, dry lime,
elderflower tonic

ROKU GIN

”Yuzu Sensation”

Yuzu, lemon peel, feevertree tonic

POMEGRANATE FINSBURY
Pomegranate, elderflower tonic

Bites & Sips
PLOCKBRICKA

Ett glas Boizel Champagne .....
Ett glas Cava Evolució .....

Härlig Plockbricka för 2 eller flera..

Utvalda charkuterier, chipotlemanchego, lantchips, oliver,
färskost, basilika-& kronärtspesto...
225

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

”We like the Classic”
Champagnevinäger, schalottenlök
29kr/st (vid tillgång)

95

Våra chilikanderade nötter
Marinerade oliver
Tryffelchips
45/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 ............ 125

GETOST
Karamelliserad getost, citrus-& jordgubbsvinegrette, pistagecrumble, bladgrönt .......... 95

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

AIOLI FRIES
Mixade pommes, aioli, riven parmesan .......... 85

”TORR SKAGEN”

Utmärkt som plock & att dela..

Handskalade räkor. löjrom, crème fraiche,
rödlök, lantchips. 145

OXE

”Semigrillad”

Oxfilé, wasabiaioli, picklad schalottenlök, teriyakiglace,
krispiga risnudlar, friterad lök. 135

BURRATA
Balsamicoslungade tomater, crostini, brynt smör
basilika- & kronärtspesto, jalapeño. 130

GAMBAS
”Fried”

Friterade frasiga gambas, chili, grillad
jalapeño- & avocadomajjo. 125

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

ENTRECÔTE

”Dalsjöfors”

”Black Angus”

Närproducerad oxfilé, sotad rödlök, primörer,
rödvinsreduktion, örtbakad potatis,
örtsallad, cocktailtomater.
275

250gr örtrubbad Entrecôte, parmesanfries,
persilje- & tryffelbearnaise, rödvinsreduktion, örtsallad,
bakad tomat.

THE BURGER

”Dirty Jack”

275

200gr högrevsburgare, Dijon-& äppelmajjo, Calvadoskarrad lök,
smält cheddar, bladgrönt, aioli fries.
185

Sea & Land

Fr

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

RIMMAD TORSKRYGG

”No 35 ”

GNOCCHI

”Primavera”

Grön sparris, handskalade räkor, brynt smör,
hasselnötter riven pepparrot, slungad färskpotatis.

Gremolata, grädde, sommarprimörer, parmesan

MOULE FRITES

LINGUINE

245

”Eco”

Ångkokta ekologiska blåmusslor, sherry, fänkål, grädde.
Serveras med pommes frites & aioli.
185

Hel 185 Halv 110

”Di Manzo”

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

ALASKA LEMON

” Freshness in a Bowl ”

Sweet. .

Citronsorbet, bränd fänkålsmaräng, mascarponekräm,
mördegscrumble, hallon
85
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The C CRÈME BRÛLÉE

Serveras med färska bär
85

HUSETS CHOKLADTRYFFEL
Fråga efter veckans smak
39

CHOKLADFONDANT

” Sprucken ”

Chokladsorbet, bovetegranola, dulce de leche,
riven peccannöt, rostad choklad...
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

