Vänta inte på det
perfekta ögonblicket.
Gör ögonblicket till det perfekta!
Här är mina personliga
favoriter samlade.
Du får själv välja ut dina
smårätter som skapar just din
avsmakningsmeny.
Vi har valt att noggrant leta
efter de bästa leverantörerna.
Det innebär att de flesta av
våra produkter kommer från
gårdar inom femton mils radie.
Känner vi inte till din allergi?
Fråga oss om vad maten
innehåller!

kött&vilt
Panerad Öländsk kyckling
(Lf)

Kycklingfilé, tomat&löksallad,
mango- & currysås
69:Gravad hjort
(Lf, Gf)

Gravad hjortfilé, persiljerotspuré,
machésallad, potatischips
79:Isterband

sött&gott
Marängsviss

(Gf, går att få laktosfri)

Vaniljglass från sia, banan,
chokladsås, vispgrädde, smaksatt
maräng
85:Chokladpastej
(Gf)

Mjölkchokladpastej, syrlig
hallonkräm, färska hallon
49:-

(Lf)

Cremé Brulée

Småländska isterband från
Totebo gård, ugnsbakade primörer,
parmesan- & senapskräm
69:-

Färska bär
89:-

Nötfärsburgare

(Lf, går att få glutenfri)

Nötfärs från Totebo gård, färsk
rödlök, salladsblad kryddig kräm,
pepper jack ost
59:Grillspett på nöt
(Lf, Gf)

Nötkött från Totebo gård,
kräm på rostad röd paprika
69:Oxfilé

(Lf, Gf)

Oxfilé från trakten, rödvinssås,
bakade tomater, persiljesmör
80:-

(Gf)

Fruktsallad
(Lf, Gf)

Laktosfri glass från SIA,
69:-

tillbehör&smått

skog&natur

Sötpotatispommes

Pasta med rostad vitlök & en
mix av gröna blad

(Lf, Gf)

45:Ugnsbakade primörer
(Lf, Gf)

Potatis från Axelssons, paprika,
morot, blomkål, rödlök, sockerärta,
salladslök, broccoli
59:Melonsallad med fetaost
(Gf, Lf)

Blandade melonsorter, fetaost,
ruccola & citron
55:-

(Lf)

Pasta, vitlök, gröna blad, smetana,
citron, timjan, skott, riven cheddar
69:Krämig sallad med halloumi
(Lf, Går att få glutenfri)

Blandade gröna blad & kål,
parmesan- & senapskräm, rödlök,
friterad halloumiost
59:Gazpacho med rostat bröd
(Lf, Går att få glutenfri)

(Gf, Lf)

Tomat, vitlök, olivolja, vinäger,
citron, lök
55:-

Parmesanmajonnäs
Tryffelmajonnäs
Ramslökskräm
15:-/styck

Friterad halloumiost
Halloumiost, ramslökskräm
40:-

Räven & Osten

Betor med getost & pinjenötter

Tre sorters ost från Järnforsen med
fikon & päronmarmelad,
knäckebröd och päron.
145:-

Blandade betor, getost, pinjenötter
65:-

Charkplanka

Persiljerotspuré, marinerade betor,
syrade grönsaker, friterad kapris,
groddsallad
69:-

Dipp

(Lf, går att få glutenfri)

(Lf, går att få glutenfri)

Tre sorters av kvällens charkuterier
med marinerad blandning på oliver,
tomat, vitlök, knäckebröd,
tryffelmajonnäs, ramslökskräm
145:-

(Gf)

Trädgårdslandet
(Gf, Lf)

hav&sjö
Gräslökspannacotta med
kallrökt lax från låxbo
(Lf, går att få glutenfri)

Här har jag, Simon, placerat
mina personliga favoriter.

Kallrökt lax,
gräslökspannacotta, löjrom, bröd
79:Skaldjursrisotto

På SMAK kommer rätterna till
dig vid bordet i den ordning
kockarna blir klara.
Med andra ord finns det inga
speciella för - eller varmrätter.
Inget besök blir därför det
andra likt.
Passa gärna på att spela något
av dom klassiska spel som
finns att låna.
Vem vinner?

(Gf, Lf)

Arborioris, lök, räkor, kräftstjärtar,
parmesanost, saffran
79:Räkcocktail
”Still going strong”
handskalade räkor, mango, avokado,
salladslök, ärtor, ägg från skäfshult,
sallad, rhode island
75:Friterad torskrygg
(Lf)

Pankofriterad torskrygg, rostad
vitlöksmajonnäs, friterad grönkål,
sötpotatispommes
79:-

