
kyckling och chili 159:-
Friterade kycklingkroketter med srirachamajo på grön chili, 
sallad med pak choi, böngroddar, lime och sesam

gnocchi och svensk bläckfisk 225 :-
Smörstekt pumpagnocchi med rostad grönkål, Manchego, 
beurre blanc och svensk bläckfisk med torkad oliv, persilja 
och svart vitlök 
Vegetarisk? Bort med bläckfisk och på med rostad  
jordärtskocka och tryffel

ostburgare nääs 189 :-
Hamburgare på 70% högrev och 30% oxbringa, en tjock
skiva gruyèreost, baconkrisp, rödlök, romansallad samt 
parmesan och kaprisdressing, serveras med tunna pommes
Vegetarisk? Bort med kött, i med svensk halloumi –Stekaren 
från Löfsta Herrgårdsmejeri– och avokado

ärta och kummel 299 :-
Kummelrygg med grönärtspuré, beurre blanc med rökt 
forellrom och gräslök, sotad gurka och vit sparris från Kulla

biff och roman 299 :-
Pepparstekt ryggbiff med kappa från Ölanda Säteri, stekt 
romansallad, riven fetaost, sticklök och skummig crème på 
sotad schalottenlök 

ramslök och persiljerot  299 :-
Fylld vårkyckling med äppelstekt minipersiljerot, vinäger-
sky, ramslökscrème med buskkrasse och confittomat

sist och minst
rabarber och råg  125 :-
Rabarber- och yoghurtsorbet, rabarberpuré, rågbröd och 
mandelkaka, honungskrasse och lättvispad grädde

choklad och vanilj 125 :-
Varm chokladmousse med pekannötskrokant, vaniljglass, 
krispigt chokladchips och hallon

guldbrülée  125 :-
med citrussorbet och eldad maräng

ost och bröd 125 :-
Utvalda ostar i samarbete med Hugos Handel och Kök  
med tillbehör

kaffegodis 125:-
Konditorns utvalda praliner, minitårta och biskvi

meny

litet
olika godsaker 159 :-
Egen nötmix, Wrångebäcksost, charkuterier, grillade 
kronärtskockor och lite annat gott

steambuns och gråbogris 
Glaserad sida från Gråbogris med srirachacrème, picklad 
gurka, lök och fläskströssel samt koriander 
Vegetarisk? Bort med fläsk, i med glaserad portobello
45 pengar stycket

lagom
löjromsdonut 235 :-
Bröderna Perssons löjrom från Kalix med briochedonut, 
skuren lök, smetana och ogräs

lax och citron 165:-
Sotad lättgravad laxrygg med citron- och  
jordärtskocksmousse, sockerbakad tomat, knaprig laxrom, 
fryst vinägrett och ogräs

jordärtskocka och kvarg 165 :-
Rostad jordärtskocka med friterad lökring, rostat bovete, 
krasse, citron och ättikssyrad gulbetscrème, rökta mandlar 
och kvarg

tartar på vårt vis  149 :-/249:-
Biff tartar med sojamajoNääs, torkad soja, finskuren 
rödlök, kryddkrasse, gräslök, pepparrot, kimchirostade 
sesamfrön och picklad pumpa 
FullSize med tunna pommes

mer
nääsvis räklangos 199 :-
Langosbröd med handskalade räkor, örtcrème,  
senapskrasse, dill och finskuren rödlök

Saker vid sidan
 Friterad jordärtskocka   45:-
 Tunna pommes   45:-
 Friterad krossad potatis med persilja 45:-
 Kimchi, handskuren från Surtanten 30:- 


