
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

entrecôte och ostronskivling 299 :-
Hängmörad entrecôte med chorizosabayonne, knaperstekt
ostronskivling, picklad majrova och örter

torsk och kräfta 299 :-
Smörstekt torskrygg med sås på insjökräfta, terrine på
torskkind och kräfta, blomkålspuré med miso och
citroninlagd morot

flank och dragon  299 :-
Flankstek med kräm på rotselleri och fetaost, stekt
skogssvamp med örter, dragonolja, vinägersky och
dragonpicklad endiv

sist och minst
hösthallon och yuzu  125 :-
Hallonbavaroise, mandelkaka, citrussorbet med yuzu,
äggkräm på mandel, färska hösthallon och
timutpeppar

kaffe körsbär och choklad 125 :-
Chokladbavaroise med brownie, kaffekräm, körsbär,  
kaffesnö, körsbärssorbet och choklad

rocky road 125 :-
Bakad mörk chokladcreme med vit chokladgelé,
jordnötskokain, maränger, salt karamellglass och
marsmallow

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 shiso 165:-
Lättgravad sotad Fröyalax med dill och enbär,  
shisoemulsion, vittoppig rädisa, soja- och hasselnöts- 
vinägrett och picklad silverlök

svamp och silverlök 165 :-
Silverlöksskum med säsongens svamp, bakade  
palsternackor, havtornscrème, buskkrasse och  
misorostade macadamianötter

biff och kimchi 149 :-/249:-
Råbiff på Ölanda biff med kimchi majjo, gravad äggula,
kryddpicklad gulbeta, rödlök, torkad pärllök och krasse

mer
nääs “snart att bli klassiska” räklangos 199 :-
Langosbröd med handskalade räkor, örtcrème,  
senapskrasse, dill och finskuren rödlök

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


