Större
Sommargrönska i form av späda blad,
grönsaker & örter. Kommer med
friterad ost & en skummig
grönsaksbuljong
Summer plate, fried cheese
179:-

Innan
Glas champagne 120:Glas cava 79:Campari Juice 99:Dry Martini Lemon Twist 100:Alkoholfri fruktdrink 45:-

Femrätters
Mindre
Stekt sparris från Gotland. Serveras
med en kräm på brynt smör &
äggula samt en röra på pumpafrön,
rapsolja & örter för dagen
Fried asparagus, egg yolk, pumpkin
pesto
119:Somrig räkröra med dill & citron.
Serveras i tunnbröd med späda blad
Shrimps, mayonnaise, flatbread
129:-

Five course dinner

Luta dig tillbaka och låt
kockarna tillreda en
femrätters efter
dagens råvaror och
inspiration
Sit down, relax and let the kitchen decide…

Mat 595:Drycker till 395:Friterad strömming. Serveras med
lättsyrad gurka & forellromsdip
Deep fried herring, roe dip
98:Kallskuret. Ost & charkprodukter
från svenska gårdar. Utbudet styrs
av dagens tillgång. Serveras med
passande tillbehör
Charcuteries with condiments
145:Råbiff av oxfilé. Nyhackad & blandad
med krassemajonnäs, toppad med
frasiga korn & fräscha rabarber
Tartare with cress & rhubarbs
Vanlig 139:Större med pommes 179:-

Endast till samtliga vid bordet och ej efter
kl. 21.00
Served only to the entire table and not after
21.00

ALLTID PÅ TORGGATAN
Torggatans högrevsburgare med pommes &
briochebröd.
Vi komponerar nya, fräcka burgare varje
vecka ungefär…
Our burger with chuck roll, brioche & pommes
195:-

Efterrätter
Dessert
Rabarberkompott, rabarbersorbet & eldad maräng
Rhubarb & meringue
”Wienerbröd”, friterad smördeg, björnbär, vaniljglass & vaniljkräm
Danish pastry, blackberries, vanilla ice cream
Mjölkchokladglass, jordgubbar, chokladsås & salta mandlar
Milk chocolate ice cream, strawberries, almonds
Dagens tryffel
Truffle

98:109:119:25:-

Röding på planka, potatispuré, syrad
gurka från Gotland & en hollandaise
smaksatt med rostade skal av
havskräfta
Arctic char, hollandaise, cucumber
259:Smörstekt abborre, dill & färskpotatis,
knaprigt knäcke & riven Västerbotten
Butter fried perch, new potatoes,
239:Svensk majskyckling, potatis- &
tryffelkräm & honungsglacerade
morötter
Corn fed chicken, truffle- potato
cream, carrots
219:Grillad, svensk högrev. Svart
vitlökssky, pepparmajonnäs, härliga
Vikentomater & friterad potatis
Swedish prime rib, garlic jus, pepper
mayo & tomatoes
239:Oxfilé från Nordiska gårdar. Serveras
med ramslökssmör & sommarens
grönska
Swedish tenderloin, ramson butter,
summer vegetables
339:-

Sallader
Grunden består av dagens utbud
från grönsakshandlaren. Allt ifrån
rädisor, späda gurkor & smakrika
tomater. Du väljer din egen
topping:
Fresh summer salad, topping of
your choice:
*Handskalade MSC-märkta räkor,
ägg, citron & chilimajonnäs
Shrimp & egg
169:*Svensk getost & betor,
honungsvinägrett
Goats cheese & beet roots
149:*Svensk kyckling, riven ost,
caesardressing & krutonger
Chicken Caesar
159:-

