Förrätter
Vitlöksbröd med husets tzatziki
Toast Skagen

69:95:-

Husets skagenröra på rostat bröd toppad med stenbitsrom

Sallader
Ceasarsallad

119:-

Kycklingfilé, romansallad, bacon, ceasardressing
och rostade krutonger

Räksallad

129:-

Räkor på en bädd av isbergsallad, garnerat med grönsaker och ägg
serveras med Rhodeisland dressing

Kötträtter
Grillspett med sweet chili

179:-

Fläskfilé på spett serveras med ajvar, gräddfil,
husets klyftpotatis och varma grönsaker

Filé mignon Black and white

195:-

Oxfilé och fläskfilé serveras tillsammans med rödvinssås,
bearnaisesås, husets klyftpotatis och varma grönsaker

Plankstek

229:-

Oxfilé på planka med spritsat gratinerat potatismos,
grillad tomat och bearnaisesås

Fransk pepparstek

239:-

Oxfilé med grönpepparsås serveras med husets klyftpotatis
och varma grönsaker

Fiskrätter
Laxplanka

195:-

Laxfilé på planka med grillad tomat,
spritsat gratinerat potatismos och vitvinsås

Lättpanerad gösfilé

209:-

Serveras med varm gräslöksås, varma grönsaker och kokt potatis

Smörstekt rödingfilé

229:-

Serveras med örtkryddad vitvinssås, pressad
potatis och varma grönsaker

Pastarätter
Kycklingpasta

119:-

Kycklingfilé, färska champinjoner, paprika och broccoli i gräddsås

Husets pasta

139:-

Oxfilé, färska champinjoner, paprika, broccoli och vitlök i gräddsås

Skaldjurspasta
Räkor, blåmusslor, kräftstjärtar och dill. Serveras i vitvinsås

139:-

Vegetariskt
Vegetarisk pasta

95:-

I krämig tomatsås med varma grönsaker och pasta penne

Vegetarisk burgare

95:-

Med salsa och vitlökscreme. Serveras med pommes

Vegetarisk planka

155:-

Vegetariska biffar, broccoli, grillad tomat,
gratinerat potatismos serveras med bearnaisesås

Barnmeny
Pannkakor med jordgubbssylt och grädde
Liten Fläskfilé med pommes och bearnaisesås
Hamburgertallrik 90g

69:69:69:-

Serveras med sallad, tomater, dressing och pommes

Pasta köttfärssås

69:-

Pizza
Vesuvio - skinka
Vegetarisk - lök, paprika,

89:89:-

champinjoner, tomater, sparris och oliver
Hawaii- skinka och ananas
Capriccosa- skinka och champinjoner
Visingsö- bacon, paprika och lök
Grännagården- skinka, champinjoner, räkor och paprika
Altono- tonfisk och lök
Alpolo- kycklingfilé, bacon, anannas, banan och curry
Kebabpizza- kebabkött på fläskkarré, lök, champinjoner och kebabsås
Marcello- lök, champinjoner, kycklingfilé, jalapeno, kebabsås
Quattro stagioni- skinka, räkor, musslor,
champinjoner och kronärtskocka
Gorgonzola- skinka, champinjoner, tomater och gorgonzolaost
Salami- salami, tomat och oliver
Poseidon- räkor, blåmusslor, kräftstjärtar, persilja och vitlök
Brahe-oxfilé, champinjoner, vitlök & bearnaisesås
Greven- fläskfilé, räkor, champinjoner, sparris &bearnaisesås

95:95:98:109:109:109:119:119:129:129:139:149:149:149:-

(Barnpizza minus 20kr)

Efterrätter
Vaniljglass med jordgubbar
Kall trio choklad

69:79:-

Luftig kall chokladdessert med nougat. Serveras i glas

Tartufo Citron
En kärna av citroncellocréme, fräch citronglass och finhackad maräng

79:-

