
grillad entrecôte  315:–
Tomat- och dragonsmör, rödvinssky, semibakad 

tomat, haricots verts och pommes frites

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

KryddsteKt anKBröst  280:–
Picklad majrova, rostade hasselnötter, friterad 

grönkål, rödvinssky och pumpapuré

smörtsteKt svensK gösfilé  295:–
Sockerärtor, spenat, primörer, ramslökssmör och 

dillslungad potatis

halstrad röding  275:–
Hollandaise, 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

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

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

toast pelle janzon  198:–
Oxfilé på toast med löjrom, rödlök, äggula, 

gräslök och pepparrotscrème

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

Pre-drinKs 
lanson BlacK laBel  gl 125:–

alKoholfritt mousserande  gl 59:–

Cocktails 5cl
lingon coBBler  145:–

Harveys bristol cream sherry, lingon, citron

faKe negroni  145:–
Skåne akvavit, grådask, campari, rosmarin

smoKin’ peach  145:–
Persikolikör, laphroaig, lemon curd, citron, persika

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

rhuBarB fizz  145:–
Ljus rom, lillet blanc, rabarber, orange bitters, 

citron, äggvita, soda

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

Kvarnen 75  145:–
Gin, fläderlikör, citron, mynta, gurka

crème Brûlée  100:-

choKladpastej  120:-
Halloncoulis, salt kolacrème, kanderade hasselnötter

Kvarnens choKladtryffel  49:-

gårdsost från påverås gårdsmejeri  65:-
Fruktmarmelad, kex

marÄngsviss  115:-
Vaniljglass, maräng, chokladsås, vispgrädde, 

marshmallows

vaniljglass med jordguBBar  105:-
Vispad grädde

raBarBerpaj  110:-
Vaniljsås

dagens sorBet  49:-

dessert

Allergier?

Fråga oss vad 
maten 

innehåller!

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

 Toast Skagen och 
ett glas champagne

 225:–

Pssst!
Litet och lyxigt!


