SMÅTT & GOTT innan MATEN eller till DRYCKEN
Strarters & small things

Snacks - picks
Nocellara Oliver - 59kr
knallgröna, medelsaltade
-olives

Blandade småkorvar - 119kr
lufttorkade småttingar i olika smaker
-mixed small air dried sausages
Torres Chips - 42kr
CHIPS PÅSE m. val av smakerna: Iberico Skinka, Svart Tryffel, Lagrad Spansk Ost, Havs-salta
eller Sötpotatis
-crisps in different flavors
Rostade mandlar - 59kr
Spanska salta mandlar
-rosted almonds
Pommes - 39kr
m. dipp
-fries w. dipp

Smått/förrätter - starters
Charkbricka - 169kr
m. 3 sorter av kökets favorit kallskurna, 2 göttiga ostar, tomatmarmelad, spanska mandlar &
knäcke samt oliver
- charcuteries w. sides
Rökta Räkor - 189kr
serveras med yuzuaioli och tångknäcke
-smoked shrimps
Ankrillette - 169kr
med dijonnaise, cornichon och surdegsbröd
-pulled duck conserved w. duck fat
Edamamebönor - 129kr (vegansk)
med togarashi, flingsalt och sesamvinegrette
-edamame beans (vegan)

REDIGT É GÖTT!
Main courses

Varma måltider – hot dishes
Dagens Fångst - 179kr
Kökets sätt att servera vad havet erbjuder denna dag… fråga personalen för information
-todays catch, ask the staff for the dish for the day…
Porchetta - 329kr
med chorizo, foccacia, ramslöks-chimichurri samt ruccola
-stuffed pork side w. goodies
Jockes Fiskgryta - 289kr
med gräddig skaldjursfond, fänkål, potatis, räkor, aioli samt surdegsbröd
-fish stew w. shrimps & bread
Smörrebröd - 269kr
med spätta på rågbröd, räkor, remoulad, rödlök samt citron
(lägg till pommes för känsla av Fish’n Chips - 39kr)
-open fried fish sandwich
Kökets Burgare - Enkel 209kr / Dubbel 269kr
högrev&bringa med ost, bacon, tunnhyvlad lök, chipotlemajo, picklad gurka, pommes, dip samt
saltgurka
-the kitchens burger w. fries
Soya-burgare - Enkel 209kr / Dubbel 269kr (går att få vegansk)
med ost, chipotlemajo, tunnhyvlad lök, picklad gurka, rökt tofu, pommes, dip, saltgurka
-vegetarian burger w. fries (can be made vegan on request)
Kryddig Lammkorv i bröd - 269kr
med bräserat lamm, ramslöks-chimichurri, friterad lök serveras med kryddig kålsallad
-lamb sausage in bread
Pulled hoisinglazad ostronskivling - 249kr (vegansk)
med korianderaioli i bröd med picklad rättika, morot serveras med chilikryddade pommes
-pulled oyster slices glazed w. hoisin in bread (vegan)

Kalla måltider – cold dishes
Grön - Västkustsallad - 249kr
med färska räkor, ägg, sparris, gräslöksolja, rödlök, gurka, citron och pepparrotscréme
-shrimp salad w. horseradish cream
Rökt Makrill (HEL) - 199kr
med kokt potatis, citron, rödlök och romsås
-smoked WHOLE mackerel w. potatoes & a roe sauce
Varmrökt lax - 199kr
sällskapas av kokt potatis, en härlig romsås & löksallad samt citron
-hot-smoked salmon w. potatoes & a roe sauce
Skaldjursmix - 459kr
Halv hummer, 350g krabbklor, surdegsbröd, aioli, citron, smör samt bladsallad
-seafood mix, lobster (1/2), crab claws (350g) w. sour dough bread, aioli & salad
Tonfisk poké - 269kr
med honung/sesamcréme, furikake, sushiris, picklad rättika/morot, sjögrässallad, cashewnötter
samt tunn rödkål
-tuna poké w. rise, cashew nuts & more…
Franses Klassiska Räkmacka - Liten100g. 139kr / Stor200g. 219kr / MONSTER500g. 500kr
på äkta bagebrô & handskalade räkor
-classisc Swedish shrimp sandwich on local bread

MINI MÄNNISKOR: (endast för barn under 12 år)
Kids menu – only for kids under 12 years

89kr
för alla rätter nedan
Amerikanska Pannkakor
3st m. blåbärssylt & grädde vid sidan om
-american pancakes w. jam & wipped cream
Cheese-BarnBurgare
serveras endast m. ost på till pommes, sallad & gurka vid sidan om
-kids cheese burgar w. fries
Friterad Spätta
med pommes och remoulad
-fried fish w. fries
Chicken nuggets
med pommes
-chicken nuggets w. fries

SÖTT för den SÖTE
Dessert - dessert
BanoffeePie - 89kr
kökets söta dröm... sött, gött m. cruch! In a Cup!
krossade digestivekex, grädde & kålasås, toppat m. daim
-banana & toffee cup-pie
Friterad Våffla - 89kr
sällskapas av vaniljglass, grädde & chokladsås
-fried waffle w. ice cream, whipped cream & chocolate sauce
Vaniljglass - 49kr (går att få vegansk)
m. chokladsås
-ice cream w. chocolate sauce (can be made vegan on request)
Don Pedro - 129kr (går att få vegansk)
vanlijglass toppat av whisky & pekannötter - går att få vegansk
-ice cream w. whisky & nuts (can be made vegan on request
Cava/sorbet - 119kr (vegansk)
citronsorbet toppat av cava samt färska bär
-lemon sorbet topped w. cava & berries (vegan)
Brûléedonut - 119kr
fylld med vaniljkräm, serverad med jordgubbar
-brulee donut stuffed w. custard & strawberries on the side

HUND meny
DOG menue
Lamm-kaka - 11kr
-Giants Lamb Cookie
Hund ÖL - 69kr
-Snuffle Dog Beer
Torkad Burgare - 29kr
-Barking Burger, dried Frozen Feast
Pommes Frites - 39kr
-A bag if fries, chicken flavor
Lollipup - 69kr
-Bull muscle

