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

Förrätter
Entrees

Våra förrätter går att få som
halv & hel
Our entrees can go halv and full
Löjrom från Kalix, smörstekt
brioche, hackad rödlök, crème
fraiche & en bit citron
Caviar of Kalix, brioche
189:Krämig svampssoppa på skogens
alla svampar, frasigt kål & krutonger
Mushroomsoup, dried cabbage,
crutongs
99:-/129:Råbiff, halvklassikt med majonnäs,
syltade senapsfrön, torkad kapris &
betor i olika former
Steak tartar, mustard, mayo,
beetroots
Vanlig 129:Större med pommes 179:-

strike.nu

Maincourse

Femrätters
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…

Måste förbokas minst två
dagar innan
Mat 595:Drycker till 395:-

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

Snacks
Vår egna charkplanka med 3 olika
charkuterier, 2 ostar, till det
kommer en päronmarmelad & lite
annat smått och gott
Swedish charcuterie and cheese,
pearmarmelade
139:-

Varmrätter
Svamprisotto, friterad grönkål &
svamp, samt riven prästost
Mushroomrisotto, fried mushrooms,
swedish cheese
179:-

Hälleflundra, smörsås, picklade betor,
forellrom, saltad mandel & rotfrukter
Halibut, bleurre blanc, beetroots,
alomonds, roots
229:-

Svensk Rapsgriskarré från Sörby gård,
bakad över natten i mörk öl &
kryddpeppar, serveras med
senapsmajonnäs, rödvinssås &
baconkrisp
Rapeseed curry in beer, mustardmayo,
redwinesauce, bacon
199:-

Oxfilé från Nordiska gårdar,
bearnaise, kraftig rödvinssås, syrlig
tomat & kålsallad samt friterad lök
Nordic tenderloin, bearnaisesauce,
sour tomato salad, fried onions
355:-

Tg1´s veganska rätt
Svensk ”falafel”, svamp, grönkål, rostad
pumpa & majonnäs med lite chili
Swedish falafel, mushrooms, kale, pumpkin,
chilimayonnaise
169:-

Efterrätter
Dessert
Pepparkaksglass, mördegssmul, lingonflarn & lingonsirap
Gingerbread ice cream, lingonberries
Vitchokladglass, stekt sockerkaka, hjorton, brynt choklad & crunch
White chocolate ice crem, sponge cake, cloudberries
Creme bruleé, hackade nötter
Creme brulee, nuts
Dagens tryffel
Truffle

Burgare
Alla hamburgare går med
briochebröd, pommes, ost
& dagens dipp
Burger, brioche, fries, cheese

99:109:59:25:-

Har du funderingar över vegetarisk kost, allergier, råvaror & innehåll? Fråga vår personal

Högrev 195:Halloumi 195:Fråga efter veckans tillbehör
Ask for the accessories

