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Varje

Kökets öppettider // Mån-Tors 18-22 // Fredag 17-21.30 // Lördag 18-21.30 // Söndag Stängt

FÖRDRINKAR
Aperol spritz

mousserande vin, aperol, soda, apelsin

Gin & tonic

KÖKSMÄSTARENS MENY
Toast Skagen

Gjord på handskalade räkor samt
vår hemmagjorda majonnäs

110 kr

Prosecco

1 glas 65 kr / ﬂaska 295 kr

Ryggbiff

Serveras med vaxbönor, haricots verts,
sparris, örtsmör, rödvinssky och
country fries

Svensk sommar”

FÖRRÄTTER
Toast Skagen

Gjord på handskalade räkor samt vår
hemmagjorda majonnäs
99 kr / som huvudrätt 159 kr
 Skåne akvavit

Carpaccio

Våran tolkning av den svenska sommaren, sockerkaka, vaniljkräm, grädde och
jordgubbar
365 kr

Ydreburgare

Närproducerad och ekologisk hamburgare
gjord på 100% nötkött serveras med
country fries, chilicheese, rödlöksmarmelad, chipotledressing och cheddarost
189 kr
(Kan fås som vegetarisk halloumi burgare)
145 kr
 Nääs lager

Ryggbiff

Serveras med vaxbönor, haricots verts,
sparris, örtsmör, rödvinssky och
country fries
245 kr
 Coto Vintage Crianza

VARMRÄTTER

Tunt skivad oxﬁlé serveras med råhyvlad
sparris, ramslökskräm, pinjenötter,
parmesan samt olivolja
(innehåller nötter)
95 kr

Fläskﬁlétoast - en sommarklassiker

 Nääs Lager

Serveras med vaniljglass och jordgubbar
65 kr

BBQ wings

Bifftoast

Jordgubb & mangosorbet

 Maximo

”Svensk sommar”

 Torre del Falasco Valpolicella

Kycklingvingar som serveras med en blue
cheesedressing.
125 kr
 ship full of ipa

Serveras med bearnaisesås, färska
grönsaker, sparris samt country fries
145 kr

En matig macka med ryggbiff, dijon kräm,
stekt lök, färska grönsaker samt country fries
245 kr

En korg saltade lantchips serveras med
tryffelmajonnäs
55 kr
 Sol

Serveras med betor och valnötter
(innehåller nötter)
85 kr / som huvudrätt 159 kr
 Paulaner Hefe, weissbier

Kanderad chokladterrin

Serveras med färska bär
65 kr

Våran tolkning av den svenska sommaren,
sockerkaka, vaniljkräm, grädde och
jordgubbar
65 kr

Lantchips

Friterad getostsallad

DESSERT

Varmrökt regnbåge

En lokal produkt från sjöarpsrökeri
serveras med en krämig potatissallad
och forellrom
185 kr
 Chablis Louis Moreau

Fish and chips

En klassisk ﬁsh and chips serveras
med tryffelmajonnäs, citron och ett
stänk av vitvinsvinäger
165 kr
 Norrlands guld

Fisk- & skaldjurssallad

På färska räkor, vamrökt regnbåge
från sjöarps rökeri, vår hemmagjorda
majonnäs, färska grönsaker, surdegs
krutonger och ﬁloncinibröd
175 kr
 Chablis Louis Moreau

Kaffedrinkar

Irishcoffe
4 cl / 95 kr 6 cl / 115 kr
Bailey’s coffe 4 cl / 95 kr 6 cl / 115 kr
Drivers coffe 55 kr

Allergisk?

Säg till personalen så hör de med köket
om ett anpassat alternativ.
Innehåller gluten

Innehåller laktos

