
Pytt i Panna
Stekt ägg, rödbetor och cornichons

Stekt Strömming
Rårörda lingon, dill, brynt smör och potatispuré

SmåländSka iSterband från Vaggeryd
Rödbetor, dijon- och skånsk senap samt  

persilje- och gräslöksstuvad potatis

kVarnenS rimmade lax
Dillstuvad potatis och citron

kVarnenS köttbullar
Rårörda lingon, pressgurka, gräddsås  

och potatispuré

ren- och ViltSkaVSPanna
Svamp, grädde, messmör, rårörda lingon  

och potatisstomp
Konsten på baksidan är en litografi målad av 

Sven Lidberg, en svensk bildkonstnär 
och en riktig söderkis.

Han var en väl ansedd gäst på Kvarnen.
Ni hittar fler av hans målningar på 

väggarna i restaurangen.

Förrätt

huvudrätt

crème brûlée  100:-

chokladPaStej  120:-
Halloncoulis, salt kolacrème, kanderade hasselnötter

äPPelSmulPaj  110:-
Vaniljsås

gårdSoSt från PåVeråS gårdSmejeri  65:-
Fruktmarmelad, kex

gateau riche gala  115:-
Vaniljglass, mandelflarn, chokladsås

kVarnenS chokladtryffel  49:-

dagenS Sorbet  49:-

dessert

Pssst!

toaSt Skagen
Handskalade räkor, hemslagen majonnäs, dill, 

pepparrot, citron och löjrom

klaSSiSk Sillmacka
Kavring med ljummen potatis, Norröna 
matjessill, gräddfil, rödlök samt gräslök

klaSSiSk råbiff  1/2 att blanda 
SjälV

Dijonsenap, rödlök, äggula, rödbetor  
och kapris

gubbröra
Norröna matjessill, brynt smör, kaviar, lök och 

ägg på hembakat mörkt sirapsbröd

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

sideorders
mixSallad  65:– / tomatSallad  65:–

Alla måndagar kl 16.00–23.00    Välj bland våra klassiker: Förrätt + varmrätt   240:–

smaka på kvarnen

förrätt + Varmrätt  240:–

Ölerbjudande!

Falcon Export  40 cl 49:–
Carlsberg Export  33 cl 49:–

Eriksberg  50 cl 59:–
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