Allergier?

Fråga oss vad
maten
innehåller!

#kvarnensuteservering

Cocktails

Förrätt
vardagstips!
Kvarnens Räksmörgås och
ett glas bubbel
eller
ett glas vitt vin
245:–

sos 150:Kvarnens inlagda sillar med Västerbottenost, kryddost och kokt potatis
toast skagen 165:Handskalade räkor, hemslagen majonnäs,
dill pepparrot, citron och löjrom
charktallrik 135:Blandade charkuterier och oliver
vitlöksbröd

69:Italiensk tomatröra

liten sallad

måndag-fredag 14.00 - 17.00

Elderflower Sour

hallands fläder, fläderlikör, citron,
äggvita
Moscow fool

69:–

citrongrillad vårkyckling

Caesarstyle och grissini

grillad entrecôte

40 cl

Falcon Export 68:Carlsberg Ofiltrerad 84:Brooklyn Lager 78:Staropramen 78:Brooklyn Defender IPA 84:-

195:-

275:-

Tomat- och dragonsmör, rödvinssås, semi-torkad tomat, haricots verts och pommes frites
Kvarnens hamburgare

189:-

Cheddarost, majonnäs, rökt bacon
och pommes frites

Chèvresallad 169:Chèvre, rödbetor, trädgårdssallad, valnötter
samt honungs- och senapsdressing

50 cl

Guinness 85:lokal öl

St. Basil

ljus rom, torr vermouth, honung,
basilika, lime

bourbon sweet tea

fatöl

fatöl

raspberry dream

mörk rom, chambord, hallon,
citron, äggvita

virtuous ginger, crème de mûre,
lime, ginger beer

huvudrätt
fatöl

145:-

västerbottenpaj

40 cl

Nya Carnegie Kellerbier 89:Nya Carnegie Jack 89:-

Trädgårdssallad

175:-

bulleit bourbon, persikolikör, persika,
citron, kallbryggt te
kvarnen 75

Gin, fläderlikör, citron, mynta, gurka

125:aperol spritz

aperol, mousserande vin, soda, apelsin
limoncello di capri

limoncello, tonic, mynta, socker

Kvarnens
räksmörgås
förmodligen södermalms
största räksmörgås

Handskalade räkor, ägg, majonnäs,
sallad, dill och citron
215:-

sideorders
nötmix 35:–
chips 40:–
oliver 45:–
pommes med majonnäs

65:–

Kvarnens
klassiker
Kvarnens Köttbullar

195:-

Rårörda lingon, pressgurka, gräddsås
och potatispuré
stekt strömming 190:Rårörda lingon, dill, brynt smör
och potatispuré

Svenska
snapsar
OP Andersson, Skåne,
Linie Aquavit, Halland Fläder
24:-/ cl

isterband från
vaggeryds chark 190:-

Rödbetor, dijon- och skånsk senap
samt persilje- och gräslöksstuvad
potatis
Kvarnens
rimmade Lax 255:-

Dillstuvad potatis och citron

tel. 08-643 03 80 • bokabord@kvarnen.com • Webb: www.kvarnen.com

Dessert
Crème brûlée

100:-

Kvarnens
chokladtryffel

49:-

vaniljglass
med jordgubbar 105:-

Vispad grädde
sorbet

49:-

