
Wallenbergare  259:–
Gröna ärtor, brynt smör och potatispuré 

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

Kronhjort  325:–
Tryffelstuvade jordärtskockor, tranbär, friterad 

svartkål, rödvinssås och rotselleripuré

lammytterfilé  285:–
Rosmarinmajonnäs, bakad spetskål, rostade rot-

frukter och spenat

pocherad hälleflundra  320:–
Beurre blanc, smörstekta sockerärtor, forellrom 

och kokt potatis

fisK- och sKaldjursgryta  245:–
Dagens fisk och skaldjur samt aioli

svampfyllda KroppKaKor  225:–
Ört- och vitlöksstekt skogssvamp, 

brynt smör, rårörda lingon och 
råhyvlad champinjon

pommes Kvarnen  225:–
Potatis, röda linser, vita bönor, friterad svartkål 

och rostade rotfrukter (vegan)

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

Webb: WWW.Kvarnen.com

Förrätt huvudrätt

Kvarnens 
klassiker

västerbottenpaj  145:–
Örtcréme och primörsallad

pumpasoppa  125:–
Västerbottensflarn, apelsingrädde och 

picklad pumpa

sos  150:–
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 och tillbehör

löjromstoast  235:–
Smörrostat bröd, crème fraîche, rödlök 

och citron

toast sKagen  165:–
Handskalade räkor, hemslagen  

majonnäs, dill, pepparrot, citron 
och löjrom

råbiff  1/2 165:-  1/1 235:–
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  195:–
Stekt ägg, rödbetor och cornichons

kvarnens köttbullar  195:–
Gräddsås, rårörda lingon, pressgurka  

och potatispuré

ren- och viltsKavspanna  245:-
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:-
Ingarö Cask Ale 89:-

fatöl  40 cl
Carlsberg Hof 62:-
Brooklyn lager 74:-

Eriksberg karaktär 74:-
Staropramen 74:-

Staropramen ofiltrerad 82:-
1664 Blanc 82:-

East India pale ale 89:-

fatöl  50 cl
Guinness 82:-

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 
lanson blacK label  gl 125:–

alKoholfritt mousserande  gl 59:–

Cocktails 5cl
apple mint julep  145:–

Bulleit bourbon, äppellikör, äppeljuice, mynta, lime

rosemary old fashioned  145:–
Maker’s Mark, rosmarin, angostura, apelsin

vargtass royal  145:–
Vodka, lingondricka, mousserande vin

elderfloWer sour  145:–
Fläderlikör, Hallands fläder, socker, citron, äggvita

grand sidecar  145:–
Konjak, grand marnier, citron, socker

blacK heart  145:–
Pernod, chambord, citron, hallonpuré, äggvita

Pssst!
Litet och lyxigt!

 Toast Skagen och 
ett glas champagne

 225:–

crème brûlée  99:-

choKladKaKa  120:-
Vispad grädde, halloncoulis, färska bär

äppelsmulpaj  110:-
Vaniljsås

gårdsost från påverås gårdsmejeri  65:-
Fruktmarmelad, kex

fattiga riddare  95:-
Skogsbärskompott, vaniljglass

Kvarnens choKladtryffel  49:-

dagens sorbet  49:-

dessert

Allergier?

Fråga oss vad 
maten 

innehåller!


