Mysig start eller god
avslutning

Fördrink

4cl - 100:-

6cl - 135:-

(Går utmäkt att dela på flera)

Räven och Osten
Tre sorters ost från Järnforsen med två sorters
marmelad, tunnbröd och päron
159:-

Smårätter

Charkplanka
Tre sorter av kvällens charkuterier med marinerad
blandning på oliver, örter, vitlök och citron tunnbröd,
samt två sorters dipp
159:Eller varför inte en kombo av båda?
195:-

ink sötpotatispommes

180 gram nötfärsburgare på ekologisk färs Totebogård med mojo rojo,
manchego, picklad rödlök, lökringar, knaprigt sidfläsk från Håkans
195:Laxburgare på fröyalax med avokadokräm och mangosalsa samt gröna blad
269:Vegansk, rökig burgare med karamelliserad lök och champinjon ,
grönsallad, vegansK ost samt syrad rödlöK
159:-

Passa gärna på att spela några av våra
spel som finns att låna.
Vem vinner?

#smakbysimon

Du glömmer väl inte att spara plats till dessert!?

Mellanrätter
159:-

Snacks
49:-/Styck
Blandning av salta och kryddiga nötter
ölkorv från Håkans glada grisar
Vitlöksbröd

ÄR DU ALLERGISK?
-Fråga personalen så
hjälper vi dig

Två sorters snittar
och ett glas bubbel
99:-

Marinerade oliver med vitlök, örter, och citron

Pankofriterad torskrygg serveras med sötpotatispommes,
dillkräm samt syrade grönsaker.
Lammfilé med mandelpotatispuré och timjan emulision
Carpaccio med tryffelmajonnäs, parmesan, krutonger samt
syrade kantareller
Chimichurrigrillad ryggbiff från Totebogård serveras med
bacon- och pepparrotsdipp samt cruditéesallad
Svamprisotto på blandade svampar från trakten
Ostbakelse gjord på lokal hårdost serveras med smetana, rödlök och löjrom
Laxsashimi på fröya lax med groddar och edamamebönor
Svenska signalkräftor med västerbottenpaj och dillkräm

Kaffe, 2cl avec
och pralin
99:-

Fläskfilé och tryffelpasta 69:Baconlindade dadlar 49:Örtmarinerad kyckling med mango- och ingefärakräm 59:Nattbakade tomater med basilikakräm 39:Kräftrisotto 79:Jordärtskockssoppa med rotfrukter 59:Halloumisticks med persilje- och vitlöksdipp 49:Sötpotatispommes med dipp 59:Rökta räkor med aioli 59:Gryta med smaker från havet samt dillkräm 79:Friterad potatis med mojo rojo 49:Hamburgare med mojo rojo, manchego och picklad rödlök 59:Skagenröra med friterat tunnbröd 49:Betor med krispig getost 69:Kamben från Västervik med äppeltzatziki 79:-

Hamburgare

Sött och gott
Chokladkaka med kola,
saltrostade hasselnötter,
grädde och bär
89:-

Blåbärsvarv med färskost,
grädde, inlagda blåbär och havre
79:Vaniljglass med brynt smör
49:Två hemgjorda praliner
Fråga efter aktuell smak
35:-

