Late Summer Menu
Vi älskar svamp, mustiga smaker, röda viner,
tryffel, kantareller och allt annat gott
som hösten för med sig..
Därför älskar vi hösten
Varmt välkommen in i värmen!
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Fräkne Navy gin, dry vermouth, orange bitter,
rosemary, olive & lemon peel

Hendrick´s Gin, black pepper, cucumber,
mediterranean tonic

NEGRONI F IERO

..
F RAKNE

Malfy grape, vermouth rosso, campari,
fiero vermouth, orange bitter

Fräke tång gin, havtorn, rosemary,
orange peel, tonic

ENZONI T W IST

Absolut vodka, lime, sugar, ginger,
angostura, Ginger beer

LE GIN

.Red apple, ginger, indian tonic
MONKEY

GIN BASIL SMASH

Bombay gin, fresh basil, lemon juice, sugar

Malfy grapefruit gin, aperol, chili,
orange, aromatic tonic

Berries, lemon, feevertree tonic
SLOE MONKEY

”Memories from Calvados”

GINGER MOSCOW MULE

”Gin rosa”

,
BROCKMAN S

”Västkusten”

Gin, Sloe Monkey, Campari, lemon, sugar, grapes

MALF Y

47

Blackerries, grape peel, mediterranean
tonic

Sloe Gin, lingon berries, dry lime,
elderflower tonic
ROKU GIN
”Yuzu Sensation”

Yuzu, lemon peel, feevertree tonic
TANQUERAY

Grape, lemon, juniper, indian tonic

ITALIAN SOUR

Limoncello, lemon, sugar, foam
138

~ Feel free to ask for our Sangría and Drink menu ~

GT:s 140

Bites & Sips
OST & CHARK

Ett glas Boizel Champagne ..... 125
Ett glas Cava Evolució ..... 98

Härlig Plockbricka för 2 eller flera

Utvalda charkuterier och ostar, fröknäcke, cornichons, marmelad...
225

CHIPS ROYALE

Utmärkt som plock & att dela..

Lantchips, rostad ölkorv, inlagd gurka, wästerbottenkräm, rödlök.
125

KRONÄRTSKOCKA
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Friterad, slungad i gremolata, toppad med chilimajjo & parmesan.

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

95

Våra chilikanderade nötter
Marinerade oliver
Parmesanchips
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
Frasig getost, variation på betor, valnötter,
rosmarinhonung, bladgrönt ........................... 95

”VITLÖKSBRÖD”
It´s Back!

Grillat lantbröd, alioli, örtsmör, toppat
med ett Manchegotäcke .................................. 95

OX

”Korean Style”

Oxfilé, gochujangmajjo, ingefärspicklad kål,
lotusrot, sesam. 135

LÖJROMSTOAST
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Handskalade räkor, löjrom, smetana,
rödlök, smörstekt bröd. 145

SOTAD REN
Gravad renfilé, pepparrot, granpicklade lingon,
friterat tunnbröd, torkad svamp. 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...

ENTRECÔTE

OXFILÉ

”Black Angus”

”Dalsjöfors”

250gr U.S. Entrecôte,
Ört- & vitlöksgremolata, rostad aioli, rödvinsreduktion,
cocktailtomat, slungad kulpotatis.

Närproducerad oxfilé, kantarell-& tryffelcréme,
rödvinsreduktion, potatiskrisp, samt
en krämig potatisgratäng.
285

THE BURGER

”Dirty Jack”

200gr högrevsburgare, brioche, grillad lökmajjo, picklad
silverlök, cornichons, parmesanfries.
195

295

Sea & Land

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

HALSTRAD HÄLLEFLUNDRA

RISOTTO

”No 35 ”

”Di Trufa”

Bakad röd morot, Sandefjord ”lemongrass”, löjrom
friterad savoykål, slungad kulpotatis.

Vår krämiga tryffelrisotto med skogssvamp och
grädde, toppad med färskriven parmesan.

265
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MOULE FRITES

”Eco”

Ångkokta ekologiska blåmusslor, sherry, fänkål, grädde.
Serveras med pommes frites & aioli.
225
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CAMEMBERT

” The Unclassic”

Sweet. .

Friterad camembert, hjortronkompott,
färskostglass, frasig persilja.
120
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The CRÈME BRÛLÉE

Serveras med färska bär
85

HUSETS CHOKLADTRYFFEL
Fråga efter veckans smak
49

CHOCOLATE

” Trio ”

Krämig chokladkaka, hasselnötsmaräng, apelsinkola,
chokladglass, rostad choklad...
För dig som älskar choklad!
110

VÅRA SORBETER
Fråga efter veckans smaker. (Toppad med Cava 40kr )
65

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

