Förrätter
LÖJROMSTOAST

129:-

Smörstekt brödskiva toppad med löjrom,
creme fraiche, hackad rödlök och citron

RÄKCOCKTAIL

95:-

En klassiker med handskalade räkor

Smårätter
SPANSK BRÖDTALLRIK

55:-

Vitt bröd, mojo rojo och aioli

LÖKRINGAR MED AIOLI

45:-

Sex friterade lökringar serveras med aioli

KLASSISK RÄKSMÖRGÅS

119:-

Handskalade räkor på tekaka med sallad,
majonnäs, dill och ägg

STRÖMMINGSSMÖRGÅS
Nystekt strömming serveras på hårt bröd
med dill, citron och dressing

	
  

	
  

89:-

Varmrätter
HÖGREVSBURGARE

139:-

185:-

189:-

179:-

129:-

245:-

245:-

En mör oxfilé på planka med gratinerad
duchesse, grillad tomat, baconlindad
sparris, rödvinssås och bearnaisesås

	
  

RÄKSALLAD

VEGETARISK PASTA

LAXPLANKA
Lax på planka med gratinerad duchesse,
hummersås, grillad zucchini och tomat

Oxfilé serveras med en härligt intensiv
pepparsås och klyftpotatis

PLANKSTEK

129:-

139:-

129:-

Tagliatelle i en krämig pastasås full
med färska grönsaker

Tagliatelle i en krämig pastasås med
grädde, lök, svamp, oxfilé och fläskfilé

PEPPARSTEK

STRÖMMINGSFILE

Handskalade räkor på en bädd av sallad
med Rhode Island dressing och bröd

Grillade revbensspjäll med barbequesås,
coleslaw och pommes frites

OXFILÉPASTA

129:-

Stekt strömmingsfilé med dill, skirat smör
och hemlagat potatismos

Serveras med persiljesmör/vitlökssmör,
rödvinssås, pommes frites och sallad

REVBENSSPJÄLL

RENSKAVSGRYTA
En gryta med renskav, kantareller och
grädde med hemlagat mos och lingon

Serveras med kantarellstuvning,
grillad tomat, sallad och kraftig klyftpotatis

LÖVBIFF

75:-

90 gram nötfärs i sesambröd med sallad,
dressing och strips

180 gram kryddad högrevsfärs i durumbröd
med barbequesås, bacon, tomat, sallad,
coleslaw och tjocka pommes frites

FLÄSKFILÉ

HAMBURGETALLRIK

	
  

225:-

Desserter
MARÄNGSWISS

75:-

Vaniljglass, banan, grädde, maränger
och chokladsås

GLASS MED JORDGUBBAR

75:-

Vaniljglass med färska jordgubbar
och vispad grädde

BERGAS CHEESECAKE

75:-

Bergafjärdens egengjorda frusna
vaniljcheesecake med en botten av
krossade digestivekex, toppad med bär

GLASS MED PUNSCH

75:-

Vaniljglass toppad med krossad
choklad och punsch

GLASS MED CHOKLADSÅS
Vaniljglass med chokladsås

	
  

	
  

55:-

Barnens meny
PANNKAKA

55:-

Fyra pannkakor med sylt och grädde

KYCKLINGSPETT

55:-

Ett kycklingspett med aioli och strips

FLÄSKFILÉ

85:-

Fläskfilé med bearnaisesås och strips

Barndesserter
GLASS MED CHOKLADSÅS

35:-

Vaniljglass med chokladsås

MARÄNGSWISS
Vaniljglass, banan, grädde, maränger
och chokladsås

Dryck
Vatten
Kolsyrat vatten
Mjölk
Juice
Coca Cola
Coca Cola Light
Fanta
Sprite

	
  

	
  

35:-

