Allergier?

Fråga oss vad
maten
innehåller!

Förrätt
VÄSTERBOTTENPAJ

155:–

huvudrätt
grillad entrecôte

325:–

Örtcréme och primörsallad

Bakad tomat, grillad salladslök, bearnaise, rödvinssås och pommes frites

SOS 175:–
Kvarnens 4 sorters inlagda sillar
med Västerbottensost, kryddost
och kokt potatis

Biff Rydberg 325:–
Oxfilé, tärnad potatis, lök, äggula och dijoncréme

Gubbröra

135:–

Norröna matjessill, brynt smör, kaviar, lök
och ägg på hembakat mörkt sirapsbröd
charkbricka 140:–
Blandade charkuterier och tillbehör
bottenviken löjromstoast
(40g) 275:–

Smörrostat bröd, crème fraîche, rödlök
och citron
Toast Skagen

175:–

lammytterfilé

Kronhjort 335:–
Tryffelstuvade jordärtskockor, tranbär, friterad
svartkål, rödvinssås och rotselleripuré
255:–

Gröna ärtor, skirat smör, rårörda lingon
och potatispuré
halstrad Röding 285:–
Hollandaise, sockerärtor, forellrom och kokt potatis

Handskalade räkor, hemslagen
majonnäs, dill, pepparrot, citron
och löjrom

Fisk- och Skaldjursgryta

Toast pelle janzon

Svampfyllda Kroppkakor

198:–

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

gl 125:–

alkoholfritt mousserande

gl 59:–

Cocktails 145:fläderlikör, hallands fläder, socker, citron, äggvita
skipper’s manhattan

linie aquavit, martini rosso, herring,
angostura bitter
margarita

tequila, cointreau, citron
Cosmopolitan

vodka, grand marnier, tranbärsjuice, citron
rhubarb pie

vaniljvodka, rabarber, citron, socker, grädde, kanel
Negroni

gin, martini rosso, campari

245:–
Dagens fisk och skaldjur samt aioli
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

Elderflower sour

285:–

Rosmarinmajonnäs, bakad spetskål, rostade rotfrukter och spenat

wallenbergare

Pre-Drinks

dessert
Crème brûlée

100:-

chokladmousse symfoni

120:-

Färska bär, halloncoulis

65:–

Kvarnens chokladtryffel

Mixsallad

65:–

49:-

gårdsost från påverås gårdsmejeri

65:-

Fruktmarmelad, kex
flädermarinerade jordgubbar

95:-

Vaniljglass, maräng
rabarbersmulpaj

Pssst!

Litet och lyxigt!
Toast Skagen och
ett glas champagne
225:–

dagens sorbet

Kvarnens
klassiker
Isterband från
Vaggeryds chark 190:–

Rödbetor, dijon- och skånsk senap samt
persilje- och gräslöksstuvad potatis
Pytt i panna 195:–
Stekt ägg, rödbetor och cornichons

vår
uteservering
Finns på Medborgarplatsen.
Lunch serveras vardagar 11 - 15
A la carte från 15.00
Öppet alla dagar i veckan

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

Välkomna!

110:-

Vaniljglass

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

