
Svampfyllda KroppKaKor  225:–
Ört- och vitlöksstekt skogssvamp, brynt smör,  

rårörda lingon och råhyvlad champinjon

väSterhavStorSK  320:–
Handskalade räkor, pepparrot, ägg, brynt smör och 

dillkokt potatis

fiSK- och SKaldjurSgryta  245:–
Dagens fisk och skaldjur samt aioli

Wallenbergare  259:–
Gröna ärtor, brynt smör och potatispuré 

KryddSteKt anKbröSt  280:–
Picklad majrova, rostade hasselnötter, friterad 

grönkål, rödvinssky och pumpapuré

biff rydberg  320:–
Oxfilé, tärnad potatis, lök, äggula och dijoncréme

grillade SpädKalvracKS  275:–
Grillade primörer, pommes Anna med 

västerbottenost, kalvsky och ramslökssmör

grillad SvenSK entrecôte  305:–
Tomat- och dragonsmör, rödvinssky, bakad lök, 

semitorkad tomat och pommes frites

crème brûlée  99:-

choKladKaKa  120:-
Vispad grädde, halloncoulis, färska bär

citrontartelette  110:-
Italiensk maräng, citrussallad, hallonsås

gårdSoSt från påveråS gårdSmejeri  65:-
Fruktmarmelad, kex

KvarnenS choKladtryffel  49:-

dagenS Sorbet  49:-

Vår uteservering finns på Medborgarplatsen.
Lunch serveras vardagar 11 - 14

A la carte från 14.00

Öppet alla dagar till kl. 00.00

 Välkomna!

tel. 08-643 03 80 • bokabord@kvarnen.com 
wi-fi: kvarnenguest • lösenord: Kvarnenbar

webb: www.kvarnen.com

Förrätt huvudrätt

dessert

Pssst!

Kvarnens 
klassiker

vit SparriS  145:–
Hollandaise och krutonger

SoS  145:–
Kvarnens 4 sorters inlagda sillar  
med  Västerbottensost, kryddost  

och kokt potatis

gubbröra  135:–
Norröna matjessill, brynt smör,  
kaviar, lök och ägg på hembakat  

mörkt sirapsbröd

charKbricKa  135:–
Blandade charkuterier, picklade grönsaker 

och ost

toaSt SKagen  165:–
Handskalade räkor, hemslagen  

majonnäs, dill, pepparrot, citron 
och löjrom

toaSt pelle janzon  199:–
Oxfilé på toast med löjrom, rödlök, äggula, 

gräslök och citroncrème

råbiff  1/1 225:-  1/2 160:–
Dijonsenap, äggula, rödbetor och kapris 

(1/1 även med pommes)

tomatSallad  65:– 

mixSallad  65:– 

iSterband från  
vaggerydS charK  190:–

Rödbetor, dijon- och skånsk senap samt  
persilje- och gräslöksstuvad potatis

pytt i panna  190:–
Stekt ägg, rödbetor och cornichons

KvarnenS Köttbullar  195:–
Gräddsås, rårörda lingon, pressgurka  

och potatispuré

ren- och viltSKavSpanna  240:-
Svamp, grädde, messmör, rårörda lingon  

och potatisstomp

SteKt Strömming  190:-
Rårörda lingon, dill, brynt smör  

och potatispuré

KvarnenS rimmade lax  255:-
Dillstuvad potatis och citron

öL
loKal öl  40 cl

Nya Carnegie Kellerbier 89:-
Nya Carnegie Jack 89:-

Nya Carnegie Luma Lager 89:-

fatöl  40 cl
Carlsberg Hof 59:-
Brooklyn lager 72:-

Eriksberg karaktär 72:-
Staropramen 72:-

Staropramen ofiltrerad 79:-
1664 Blanc 79:-

East India pale ale 89:-

fatöl  50 cl
Guinness 79:-

flaSKöl
Brooklyn No1 75cl 199:-

svensKa 
snapsar

roSlagS Sailing  
havtorn & örter  26:-/cl

Rent brännvin smaksatt med havtorn
och blandade örter

roSlagS Sailing  
dill & rönnbär  26:-/cl

Rent brännvin smaksatt med färsk dill
och blandad med rönnbärsdestillat

griSSlehamnS brennvin
havtorn  26:-/cl

Destillat av havtorn. Fruktig med  
lite beska

fler SnapSar  23:-/cl
Aalborgs Jubileum, Bäska Droppar, 

Gammal Norrlands, Hallands Fläder, 
Herrgårds Aquavit, Linie Aquavit, 

OP Andersson, Skåne, 
Svart Vinbär, Östgöta Sädes

Pre-Drinks 
hugo  109:–

Fläderlikör, lime, mousserande vin

royal ann  109:–
Tanqueray Gin, maraschino, créme de cassis, färsk 

citron, socker

Beer Cocktails
roaSted buttercup  99:–

Amaretto, Kalhúa 
– toppas med Guinness

White eld  99:–
Vit rom, fläderlikör, färsk citron

– toppas med NCB Kellerbier


