Allergier?

Fråga oss vad
maten
innehåller!

Förrätt
VÄSTERBOTTENPAJ

155:–

Örtcréme och primörsallad

SOS 215:–
Kvarnens 4 sorters inlagda sillar
med Västerbottensost, kryddost
och kokt potatis
Gubbröra 150:–
Norröna matjessill, brynt smör, kaviar, lök
och ägg på hembakat mörkt sirapsbröd
bottenviken löjromstoast
(40g) 285:–

Smörrostat bröd, crème fraîche, rödlök
och citron
Toast Skagen

199:–

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

160:–

Blandade charkuterier och tillbehör
Toast pelle janzon 225:–
Oxfilé på toast med löjrom, rödlök, äggula,
gräslök och pepparrotscrème
Råbiff

1/2 175:-

1/1 245:–

Dijonsenap, äggula, rödbetor och kapris
(1/1 även med pommes)

Tomatsallad
Mixsallad

70:–

huvudrätt
renytterfilé

425:–

Stuvade jordärtskockor, rödvinssås, potatiskaka
med västerbottenost, tranbär
och friterad grönkål
steak Hasse

395:–

Pepparstekt oxfilétournedos med cognacsås, haricots verts och råstekt potatis
Biff Rydberg

Oxfilé, tärnad potatis, lök, äggula och dijoncréme
grillad entrecôte 405:–
Bakad tomat, grillad salladslök, bearnaise, rödvinssås och pommes frites
wallenbergare 270:–
Gröna ärtor, skirat smör, rårörda lingon
och potatispuré
ångad torskrygg 355:–
Handskalade räkor, pepparrot, ägg, brynt smör
och dillkokt potatis
halstrad Röding 320:–
Hollandaise, sockerärtor, forellrom och kokt potatis
275:–

Dagens fisk och skaldjur samt aioli

Svampfyllda Kroppkakor

245:–
Ört- och vitlöksstekt skogssvamp,
brynt smör, rårörda lingon och
råhyvlad champinjon

70:–

meny
tore wretman
trerätters

toast skagen
Handskalade räkor, majonnäs, dill,
pepparrot, citron och löjrom
NCB Kellerbier 40cl med Roslags Sailing 2cl

Kvarnens
klassiker

II

Isterband från
Vaggeryds chark 220:–

steak Hasse

Pepparstekt oxfilétournedos med cognacsås,
haricots verts och råstekt potatis
1 gl Xavier Vignon Côtes-du-Rhône Grenache
Vieilles Vignes Organic

III
gateau riche gala

Vaniljglass, mandelflarn, chokladsås
Nederburg Noble Late Harvest 5cl
trerätters med dryckespaket
1104:-

gl 145:–

alkoholfritt mousserande

gl 70:–

Cocktails 168:dry martini

monkey 47 dry gin, noilly prat dry vermouth
bourbon, martini rosso, campari
aviation

monkey 47 dry gin, luxardo, viollikör, socker, citron
Cosmopolitan

vodka citron, cointreau, tranbärsjuice,
citron, socker
Negroni

beefeater gin, martini rosso, campari
manhattan

bourbon, martini rosso, angostura bitters

meny
edward blom

B
trerätters 595:O
H
bohusländsk äggost
Matjessill, äggost och gräslök på hembakad kavring
U Eriksbergs Karaktär 40cl med Saltö Akvavit 4cl
ölkokta västkustmusslor
S
Pommes frites och dillmajonnäs
Carnegie Porter
L
barbros björnbärskaka
Ä
Punschglass
Grådask
N
trerätters med dryckespaket
973:-

714:-

I

Castellane brut champagne

boulvadier

365:–

Fisk- och Skaldjursgryta

Pre-Drinks

Rödbetor, dijon- och skånsk senap samt
persilje- och gräslöksstuvad potatis
Pytt i panna

220:–

Stekt ägg, rödbetor och cornichons
Kvarnens Köttbullar

225:–
Gräddsås, rårörda lingon, pressgurka
och potatispuré

Ren- och Viltskavspanna

275: -

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

205:-

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

280:Dillstuvad potatis och citron
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Svenska
snapsar
Roslags sailing
havtorn & örter 28:-/cl

Rent brännvin smaksatt med havtorn
och blandade örter
Roslags sailing
Dill & Rönnbär 28:-/cl

Rent brännvin smaksatt med färsk dill
och blandad med rönnbärsdestillat
Grisslehamns Brennvin
Havtorn 28:-/cl

Destillat av havtorn. Fruktig med
lite beska
Fler snapsar

26:-/cl

Aalborgs Jubileum, Bäska Droppar,
Gammal Norrlands, Hallands Fläder,
Herrgårds Aquavit, Linie Aquavit,
OP Andersson, Skåne,
Svart Vinbär, Östgöta Sädes

