
 

 
VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Välj ur menyn det du gillar mer. Hel portion eller halv. 
Vårt fredags-och lördagskoncept är enkelt. Vi erbjuder 50% rabatt på alla 

matbeställningar som görs från vår Early Bird-meny mellan 16.30 och 

18.00 på fredagar och lördagar.  

Early bird-erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter eller 

erbjudanden. 

 

 1/1 eller 1/2 

 

LÖJROM/BLACK ROE  295.-/195.- 

Löjrom med löksallad och smetana på blini 

Bleak roe with onion, creme fraiche on a warm blini 

 

SVAMPMACKA/MUSHROOM SANDWICH 155.-/  -___ 

Svampmacka toppad med löjrom, hyvlad fänkål och rostad lök 

”Mushroom sandwich” topped with black roe, sliced fennel and 

roasted onion 

 

MANNERSTRÖMMING/BALTIC HERRING                   195.-/125.- 

Mannerströmming med ansjovis & kaviarcréme, potatispuré och 

rårörda lingon  

”Mannerstromming” with caviar cream, potato puree and 

lingonberries 

 

CONFITERAT ANKLÅR/CONFI DUCK LEG 205.-/.-___ 

Confiterat anklår med sötsyrlig plommonsky, sotad lök, 

smörstekt ostronskivling & mandelpotatispuré  

Confi duck leg, potato puree, oyster mushroom and a sweet 

and sour plum jus 

 

 

 

 

 



 

FRÅN GRILLEN/FROM THE GRILL        385.-/185.- 

Välj mellan oxfilé, ryggbiff & havskatt  

Serveras med picklad lök, vindelrökt fläsk, svartkål, 

mandelpotatispommes och majonäs på  

cidervinägersenap och körvel  

From the grill: beef fillet, sirloin or catfish 

Served with pickled onions, smoked bacon, black cabbage and 

chervil mayonnaise 

 

ALL GREEN                                            95.-/190.- 

Broccolisallad med avokado, gurka, groddar, koriander, spenat 

och picklad färsk jalapeno 

Broccoli salad with, avocado, cucumber, coriander, spinach and 

pickled jalapeno 

 

RÅBIFF/STEAK TARTARE 255.-/155.- 

Råbiff med algsallad, picklad chili, sesamfrö,  

lime-& chilimajonnäs samt friterat rispapper 

Raw beef with algal salad, pickled chili, sesame seeds, lime and 

chili mayonnaise and fried rice paper 

 

TRIPPEL/TRIPLE 195.-/.-___ 

Råbiff, sachimi & dumplings med tillbehör  

Triple beef tartare, sachimi and dumpling 

 

RAMEN MED SVAMP/ RAMEN WITH MUSHROOM 185.-/115.- 

Ramen med shitake, picklad lök, pak choi, groddar och alger  

Mushroom ramen with pickled onion, shitake pak choi 
 

 

RAMEN MED FLÄSK/RAMEN WITH PORK 215.-/125.- 

Ramen med marinerad fläsksida, picklad chili gari, picklad lök, 

alger och picklat ägg   

Meat Ramen with pickled chilli and onion pork belly soja egg 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Ost, sött och gott kommer 

i en lagom portion 

 

VÅRA OSTAR & MARMELAD 95.- 

Fråga din servitör om kvällens ostar och marmelad 

Ask your waiter for the cheese of the evening 

 

Sött och gott 
 

BLÅBÄR/BLUBERRY 95.- 

Världens bästa blåbärspaj med vaniljsås 

The World’s best blueberry pie with custard 

 

MINT OCH CHOKLAD/MINT AND CHOCCOLAT 95.-  

Mint &- chokladmousse med inkokt päron och pistageglass  

Baked chocolate mousse with picked pear and pistachio ice 

crem 

HJORTRON/CLOUDBERRY 115.-  

Hjortron, glass och fattiga riddare  

Cloud berry, french toast with our homemade ice cream 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


