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.
Allergisk?
Prata med oss så guidar vi dig
igenom menyn!

kött&vilt
Pasta med älgkött från Idre
Pasta, älgkött, spenat, parmesan,
grädde, vit tryffelolja
69:Kamben
(Lf, Gf)

sött&gott
Fryst vitchockladmousse
(Gf)

Vitchockladmousse, saltade
pecannötter, färska bär, lemoncurd,
citronmaräng
75:-

(Lf)

Körsbärsbavaroise
(Gf)
Körsbärsbavaroise,
chokladpannacotta,
mjölkchokladkräm,
chokladgrus med kaffe
75:-

Tunt skivad vildand från
Scandinavian Prohunters,
parmesanmajonnäs, krutong,
vattenkrasse, äppelchutney
79:-

Limetart
Limetart med digestivekex,
lättvispad grädde
69:-

Vildsvinsburgare
Vildsvinsfärs, wästgöta kloster ost,
barbecuesås, srirachakräm, syrad
rödlök, grönsallad, lökring
59:-

Laktosfri
Laktosfriglass/sorbet
Glass eller sorbet från SIA,
saltrostade pecannötter, färska bär
49:-

Från Västervik,
Slaw med vitkål, morot, äpple &
rödlök
69:Rökt vildands bröst

Panerad Öländskkyckling
(Lf)

Kycklingfilé, tomat&löksallad,
mango- & currysås
69:Kalvrygg
(Gf)

Kalvrygg, potatisbakelse,
nattbakade tomater, balsamicosås
79:-

tillbehör&smått

Skog&natur

Sötpotatispommes

Pasta med rostad vitlök & svamp

39:-

Pasta, vitlök, spenat, smetana,
citron, timjan, svamp, riven cheddar
69:-

(Lf, Gf)

Sidesallad

(Gf)
Blandade salladsblad, granatäpple,
äpple, nötter, citron, mozzarella

49:Dipp

(Lf, Gf)

Srirachakräm
Parmesanmajonnäs
Persilja- & Vitlökskräm
10:-/styck
Räven & Osten
Tre sorters ost från Järnforsen med
fikon & päronmarmelad,
knäckebröd och päron.
125:Charkplanka
(Lf)

Tre sorters av kvällens charkuterier
med marinerad blandning på oliver,
tomat, vitlök, knäckebröd,
parmesanmajonnäs, persilja- &
Vitlökskräm
125:-

(Lf, Gf)

Betor
(Gf)

Röda, gula & polkabetor, rostade
pinjenötter, smulad getost
49:Lins- & morotssoppa med kokos
(Lf, Gf)

Morot, röda linser, lök, kokosmjölk,
vitlök, koriander, kardemumma, chili
59:Friterad halloumiost
Persilja- & vitlökskräm
39:Svampcrepé
Pannkaka, svampfyllning, lagrad ost,
59:Melonsallad
Vattenmelon, citron, flingsalt,
ruccola, fetaost
59:-

hav&sjö
Kallrökt lax från Låxbo
(Lf)

Kallrökt lax, senapskrutonger,
rökigmajonnäs, tångpärlor, krasse,
hyvlade betor
49:-

Här har jag, Simon, placerat
mina personliga favoriter.
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.

Gryta med smaker från havet
(Lf, Gf)

Lax, torsk och räkor, saffran, fänkål,
morot, tomat, paprika, rökig
majonnäs
69:Räksmörgås
Filmjölksbröd, majonnäs, sallad, ägg
från Skäfshult, handskalade räkor
69:Friterad torskrygg

Passa gärna på att spela något
av dom klassiska spel som
finns att låna.
Vem vinner?

(Lf)

Pankofriterad torskrygg, rökig
majonnäs, syrad rödkål,
Sötpotatispommes
75:Kall pastasallad med lax
(Lf)

Varmrökt lax, pasta, sojabönor,
paprika, dill,
citron/curry/senapsdressing
59:-

