Allergier?

Fråga oss vad
maten
innehåller!

Förrätt

huvudrätt
hängmörad entrecôte

VÄSTERBOTTENPAJ

155:–
Örtcréme och primörsallad

gräddstuvade kantareller

Tomat- och dragonsmör, rödvinssky, semibakad
tomat, haricots verts och pommes frites
165:–

På toast, lagrad prästost, bacon och spenat
(går att få vegetarisk)
SOS

Kvarnens 4 sorters inlagda sillar
med Västerbottensost, kryddost
och kokt potatis
135:–

Norröna matjessill, brynt smör, kaviar, lök
och ägg på hembakat mörkt sirapsbröd
charkbricka

140:–

Blandade charkuterier och tillbehör
löjromstoast

Biff Rydberg

235:–

Smörrostat bröd, crème fraîche, rödlök
och citron
Toast Skagen 175:–
Handskalade räkor, majonnäs,
dill, pepparrot, citron och löjrom
Toast pelle janzon

198:–

Oxfilé på toast med löjrom, rödlök, äggula,
gräslök och pepparrotscrème

325:–

Oxfilé, tärnad potatis, lök, äggula och dijoncréme
Kronhjort

175:–

Gubbröra

315:–

Tryffelstuvade jordärtskockor, tranbär, friterad
svartkål, rödvinssås och rotselleripuré
lammytterfilé 285:–
Rosmarinmajonnäs, bakad spetskål, rostade rotfrukter och spenat
259:–

Gröna ärtor, skirat smör, rårörda lingon
och potatispuré
ångad lättrimmad torskrygg

325:–
Handskalade räkor, pepparrot, ägg, brynt smör
och dillkokt potatis

Mixsallad

gl 125:–

alkoholfritt mousserande

gl 65:–

Cocktails 145:Elderflower sour

Fläderlikör, Hallands fläder, socker, citron, äggvita

245:–
Dagens fisk och skaldjur samt aioli

Sloe gin, äggvita, lingon, citron, socker, soda
tequila mockingbird

Tequila, persika, citron, socker
beelzebubbles

Virtuous Ginger, chambord, ananas, citron,
champagne
planter’s punch

Kraken rom, apelsin, citron, grenadine
Rhubarb pie

Vaniljvodka, rabarber, citron, socker, grädde, kanel
dublin old fashion

Jameson, choklad, bitters, guinness syrup

Fisk- och Skaldjursgryta
Svampfyllda Kroppkakor

225:–
Ört- och vitlöksstekt skogssvamp,
brynt smör, rårörda lingon och
råhyvlad champinjon

Råbiff 1/2 165:- 1/1 245:–
Dijonsenap, äggula, rödbetor och kapris
(1/1 även med pommes)
Tomatsallad

Castellane brut champagne

sloe fizz

335:–

wallenbergare

Pre-Drinks

Dessert
Crème brûlée

100:-

marängsviss 115:Vaniljglass, maräng, chokladsås,
vispgrädde, marshmallows
fattiga riddare

105:-

Skogsbärskompott, vaniljglass
Kvarnens chokladtryffel

65:–

gårdsost från påverås gårdsmejeri

65:–

Fruktmarmelad, kex
chokladmousse symfoni
äppelsmulpaj
dagens sorbet

Kvarnens
klassiker
Isterband från
Vaggeryds chark 190:–

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

brunch
Ett välfyllt smörgåsbord står uppdukat
varje helg med allt från sill och härliga
sallader till omeletter och klassiska
köttbullar.
Lördagar och söndagar 11.30 - 15.30
bokabord@kvarnen.com
Välkomna!

110:-

Vaniljsås

Litet och lyxigt!

225:–

120:-

Färska bär, halloncoulis

Pssst!

Toast Skagen och
ett glas champagne

49:-

Pytt i panna

195:–

Stekt ägg, rödbetor och cornichons
Kvarnens Köttbullar

205:–

Gräddsås, rårörda lingon, pressgurka
och potatispuré

Ren- och Viltskavspanna

255: Svamp, grädde, messmör, rårörda lingon
och potatisstomp
Stekt Strömming

190:-

Rårörda lingon, dill, brynt smör
och potatispuré
Kvarnens rimmade Lax

260:-

Dillstuvad potatis och citron

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

49:-

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

65:-

