
 

 

 

 

 

 

Se även: T I PS  P Å  TA V LAN !  

A FTE R  SA I L  VA RJE  DAG  K L  1 5 – 1 7  

(g, l, ä) Rätten är inte för dig som är allergisk eller intolerant: (g) står för gluten, (l) för laktos och (ä) för ägg. 

Om det är något annat du inte tål fråga serveringspersonalen. 

 

NÅGONTING ATT ÄTA... 

Förrätter 

Carpaccio……………………………………………………………..135 kr  

Rökt majonnäs, inlagda rotfrukter, surdegskrutonger 

och pepparrot (g, ä) 

S O S ……………………………………….…..…………………….. 125 kr 

Tre sorters sill, Västerbottensost, vispat smör, 

knäckebröd (g, l, ä) 

Toast skagen ………………..…………………….. 145 kr  ·  195 kr 

Skagenröra på hembakat bröd (g, l) 

Grillade, chiliglaserade morötter..………………………..115 kr 

Fermenterad chili, saltkaramelliserade solrosfrön, 

sallad, gul paprikakräm (vegansk) 

 

Huvudrätter 

Hamburgare ……………………………………..…………………165 kr 

100 gr svenskt nötkött, cheddarost, picklad lök, sallad, 

pommes frites (g, ä) 

Tillval: 100 gr kött + 35 kr, bacon +15 kr 

Värdshusets köttbullar ………………………………………..175 kr 

med potatispuré, gräddsås, pressgurka, rårörda  

lingon (l) 

Steak Minute …………………………………….…………….…..195 kr 

Biff med friterad potatis, gremolatasmör, rödvinssky, 

tomatsallad (l) 

Rimmad lax …………………………………………………….…..170 kr 

med dillstuvad potatis, grönsallad 

Fish 'n chips………………………………………..………………..155 kr 

Friterad vitfisk, pommes frites, remouladsås, 

vinägrett, grönsallad (g, ä) 

Chefs Toast …………………………………………..……………..165 kr 

Kyckling, bacon, hembakat bröd, tomat- och 

chilimarmelad, Grana Padano (g, ä) 

Sommarsallad …………………………………………………….165 kr 

Grönsaker efter säsong, färskpotatis, sallads- 

kapris, vinägrett eller örtcrème. Valfri topping: kyckling, 

halloumi eller rostade morötter (l) 

Kroppkakor …………………………………………..…………….145 kr 

Svampfyllning, rårörda lingon, små gröna ärtor och 

citronsky. (g, vegansk) 

Tillval: Bacon och Västerbottensost +20 kr 

 

Tillbehör 

Potatis, grönt och bröd …………………………………………45 kr 

Välj mellan: 

Pommes frites 

Grönsallad med vinägrett 

Tomat- och löksallad 

Vitlöksbröd (g,l) 

Såser och dipp ………………………………………………………20 kr 

Välj mellan: 

Majonnäs: chili, tryffel eller rökig (ä) 

Tomatmarmelad 

Örtcrème 

Beacrème (vegansk) 

 

Barnmeny (För dig som inte fyllt 10 år) 

Pannkakor …………………………………………………………….55 kr 

med vispgrädde och sylt (ä) 

Köttbullar ……………………………………………………………...65 kr 

med potispuré, gräddsås, pressgurka och rårörda 

lingon (l) 

Fish 'n chips (g, ä)..……………………………………………….. 60 kr 

 

 

Efterrätter 

Chokladchock ……………………………………………………..125 kr 

Chokladterrin, chokladsås, chokladglass (l) 

Smulpaj ……………………………………………………………….110 kr 

Frukt eller bär efter säsong, vaniljmousse  

Crème Catalana ……………………………………………………95 kr 

Karamelliserad bakad kräm med citron och kanel (ä,) 

Osttallrik ……………………………………………………………..145 kr 

Tre sorters ost, serveras med marmelad 

och knäcke (g, l) 

Sorbet Coco-banana……………………………………………115 kr 

Passion-Mangosorbet med bärkompott och friterade 

kokos- och bananknyten (g) 

Glasskula ………………………………………………………………35 kr 

Vanilj, choklad eller jordgubb (l) 

 

 


