A LA CARTE MENY
FÖRRÄTTER

PRE DINNER SNACK
PIMIENTOS DE PADRON

45 kr

POMMES 		

55 kr

med riven parmesan och friterad kruspersilja

TEMPURAFRITERADE GRÖNSAKER
med peruansk chilidipp

65 kr

SOTADE HAVSKRÄFTOR			

235 kr

GRATINERAD GETOST			

135 kr

med brynt örtsmör, fänkålscrudité, surdegsbröd
och dillmajonnäs

på stekt surdegsbröd, picklade gulbetor och kantareller, bakad
tomat, honungsvinägrett, rostade pinjenötter och ruccola

FRITERAD KALVBRÄSS			

145 kr

SASHIMI			

155 kr

med rostad blomkålspuré, citronstekt blomkål, rökt mandel,
körvel, timjan och vitlökssmör

skaldjursplateau

Hummer, krabba, havskräftor, räkor, svenska ostron, citron,
surdegsbröd, saffransaioli, yuzumajonnäs, brynt smör,
schalottenlöksvinägrett, majonnäs, rhode island
Endast förbeställning tisdag-lördag / 850 kr

på vildlax, ponzu, kimchi emulsion, rostade sesamfrön,
purjolök, rädisa och sjögrässallad

RÅRAKA 			

halv 195 kr / hel 295kr

RÅBIFF 85g/175g		

halv 165 kr / hel 275kr

på mandelpotatis med löjrom från bottenviken,
creme fraiche, rödlök, dill och gräslök

VARMRÄTTER
MOULES FRITES				 235 kr

med tryffelmajonnäs, pommes alumette, picklad silverlök,
machesallad, friterad kapris, sotad purjolök och dijonvinägrett

med rökig aioli, tomat och rödlökssallad

HALSTRAD REGNBÅGE		

med krokett på mandelpotatis, pepparrotskräm,
västerbottenchips, dillolja och forellrom

255 kr

KRYDDBAKAD ROTSELLERI		

175 kr

ASIATISK CAESARSALLAD		

195 kr

med sellerichips, svampsky, rostade valnötter, stekta
kantareller, örtolja och krasse

med bräserad och dragen kyckling, surdegskrutonger, roman
och lollo rossosallad, karamelliserad bacon, sojamajonnäs
och kimchisesamfrön

STEAK MINUTE		

med rödvinssås, örtsmör, rostad jordärtskocka,
stekt salladskål och sivri paprika

315 kr

DESSERT
GÅRDENS TRYFFLAR		

55 kr

GÅRDENS VANILJGLASS 			

75 kr

med färska jordgubbar

KOKOSPANNACOTTA 			

105 kr

med jordgubbsrom, mynta och karamelliserade kokosflarn

CHOKLADBAKELSE 		

115 kr

med mörk rom, karamell, rostade hasselnötter, hallonmousse

OSTAR FRÅN SANDA GÅRD		
med marmelad och fröknäcke

gårdens varmrätt
Kökets kreativa idéer för dagen

dagspris
Fråga vår personal vid allergier.

155 kr

BARNMENY
GÅRDENS PANNKAKOR

75 kr

vispad grädde, gårdens sylt

HAMBURGARE 60g		

SPAGHETTI BOLOGNESE

145 kr

parmesan och basilika

145kr

högrevsfärs, briochebröd, cheddarost, tomat, gurka,
sallad, ketchup och senap, serveras med pommes

HALV PORTION AV VARMRÄTTER
halva priset av ordinarie varmrätt

hotellet !
Färglägg

Hjälp skeppet att
hitta rätt

Fråga vår personal vid allergier.

