Fördrink
VT Hallon/Tallskott
Koskenkorva Raspberry Pine · Hallon ·
Tonic

1 39

Passion Mojito *
Vit rum · Passionspuré · Mynta · Lime

Passion Punch *

VT Blåbär/Enbär

K o s k e n k o r v a B l u e b e r r y J u n i p · B l å b ä r · 1 39
Tonic

Vanilj rum · Passionspuré ·
Rabarberpuré · Lime

Hallon Punch *

Fläder GT
Bombay Sapphire · Fläderlikör · Tonic
· Lime

1 39

Hallon rum · Passionspuré · Hallon ·
Lime

Fläder Spritz

JD Honey Sour

Jack Daniels Honey · Lime ·
Angostura bitter

149

Fläderlikör · Prosecco · Soda

Italian Spritz
Italicus Bergamot · Prosecco · Soda

Winter Sour

Vodka · Tranbär · Hallon · Lime

Old Cuban
Mörk rum · Myntalikör · Angostura
Bitter · Lime

1 39

1 39

Burning Storm *
Koskenkorva Rabarber · Mörk rom ·
Lime · Gingerbeer

1 39

1 39

1 39

119

119

149

"Drinkar med stjärna går att göra alkoholfria 79kr"

Förrätt
Oliver

69

Italienska Nocellara oliver · Vitlöks Taggiascaoliver
Italian green olives

Sardeller

129

Sardeller i konserv · rostat bröd · tomatsallad
Canned anchovies · toast · tomato salad

Vitlöksbröd

79

Serveras med aioli
Garlicbread with aioli

Carpaccio
Oxfilécarpaccio · syltad rödlök · basilika · Grana Padano · Kallpressad rapsolja från
Österlen · pangrattato

159

Beef fillet carpaccio · pickled red onion · basil · Grana Padano · Cold-pressed rapeseed oil from Österlen · pangrattato

Bruschetta

99

Tomater · lök · basilika · mozzarella
Tomatoes · onions · basil · mozzarella
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Varmrätter
Skånsk Oxfilé
Örtmarinerad skånsk oxfilé · palsternackspuré · syltad svamp · rödvinsreduktion med
balsamico

419

Herb marinated beef fillet · parsnip puree · pickled mushrooms · red wine reduction with balsamic vinegar

Bouillabaisse
Sejfilé · blåmusslor · vongolemusslor · handskalade räkor · grönsaker · tomat · potatis ·
Serveras med aioli och oststänger

259

Fillet of pollock · blue mussels · vongole mussels · hand-peeled prawns · vegetables · tomato · potato · Served with
aioli and cheese sticks

Griskinder
Vin bräserade griskinder · risotto med äppel & sidfläsk · stekt svamp
Wine braised pork cheeks · risotto with apple and pork belly · fried mushrooms

269

Frutti Di Mare
Linguinepasta · blåmusslor · vongolemusslor · handskalade räkor · grönsaker · i en härlig
sås av chili · vitlök · grädde · hemmagjord skaldjursfond

219

Linguine pasta · mussels · vongole mussels · hand-peeled prawns · vegetables · in a lovely sauce of chilli · garlic ·
cream · homemade seafood stock

Tortelloni
Pastaknyten med ricottaost · krämig tomatsås · portabello · champinjoner · bröd · Grana
Padano ost

209

Tortelloni with ricotta cheese · creamy tomato sauce · portabello · mushrooms · bread · Grana Padano cheese

Pinsa Rosso

Variant av surdegspizza · tomatsås · oliver · mozzarella · chili och vitlöksmarinerade
räkor · basilika
Variant of sourdough pizza · tomato sauce · olives · mozzarella · chili and garlic marinated shrimp · basil

209

Moules Frites
KRAV odlade blåmusslor · grädde · hemmagjord skaldjursfond · Serveras med pommes
frittes, bröd & aioli

269

KRAV farmed blue mussels · cream · homemade seafood stock · Served with French fries, bread & aioli
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RÄTTER EFTER
MJÖLKPROTEIN
GLUTEN
LAKTOS

Fondue
En social middag att äta, även ibland kallad "Dopp i grytan". Grundfonden är en hemmagjord
kalvsky med märgben, grönsaker och kryddor, som smaksätts med ert val:
Chili/vitlök

349 kr
person

minst
2 till 3 p
/smak

Timjan/Rosmarin
Rödvin

Till vår fondue serveras det, med fri påfyllning:
Hemmagjord klyftpotatis · bearnaisesås · aioli · örtsås · paprika, svamp · zucchini och bröd.
Samt angiven mängd kött per person
kycklinglårfilé 75g · fläskfilé 75g · oxfilé 75g

Dessert

Hot drinks

Chokladfondant
Kraftig kladdig chokladkaka / vaniljglass

129

IRISH

Irländs Whiskey

Rich chocolate cake with vanilla icecream

Panna Cotta

109

CALYPSO

Mörk rum/Kaffelikör

Rabarber · kakcrunch

Rhubarb · cookie crunch

PERÉ
Xanté/Baileys

Tryffel x2
Mjölk choklad med hasselnöt &
mörk choklad med hallon

79

Milk chocolate with hazelnut &
dark chocolate with raspberries

Lakridslikör

Sorbetto
Hallonsorbet toppat med prosecco

Raspberry sorbet topped with prosecco

LAKRIDS

109

KARLSSON
Apelsinlikör/Baileys

ALLERGI? FRÅGA PERSONALEN OM INNEHÅLLET

13 9

Dryck
Rött glas

Alkoholfritt
59

Zonin Montepulciano

Natureo vitt vin 37,5cl

89

Medelfyllig och fruktig med toner av körsbär, blåbär
och färska örter

Soda

25

Coca Cola

30

Cola Zero

30

Fanta

30

Sprite

30

Tranbärsjuice

25

Apelsinjuice

25

Skånsk klassiker Lager 50cl

Bryggmästerns Guld 50cl

95

Bryggmästerns Mörk Lager 50cl

95

Weltenburger Hefe Weis 50cl

95

Southeast IPA 33cl

89

Birra All'Italiano frisk lager 33cl

79

Bron IPA 33cl

89

Cider
Rekorderlig Päroncider 33cl

Las Moras Love Cabernet Sauvignon
Medelfylligt med intensiva inslag av mörka bär såsom
mogna körsbär och svarta vinbär. Fräsch syra som
balanseras upp av den trevliga frukten. I eftersmaken
finner vi även en viss kryddighet tillsammans med
vaniljtoner i en trevlig harmoni

Smaken är rik och fruktig med toner av björnbär,
mörka plommon, färska örtkryddor, peppar och ett
stråk av lakrits

1 29

Vitt glas
Montecampo Garganega
Smaken är torr med trevliga toner av, päron, aprikos,
citrongräs och mandel samt ett stråk av citronzest

89

Kein Name Grüner Veltleiner
Frisk och fruktig med inslag av tropisk frukt, aprikos,
citrus och vitpeppar

109

Ruffino Pinot Grigio EKO
1 29

Villa des Croix Viognier
Smaken är torr, lite fylligare och fruktig med toner av
persika, gula plommon och citruszest

Hela Vinlistan
på flaska

1 19

Trulli Negroamaro EKO

Smaken är torr och fruktig med inslag av gula
stenfrukter och viss ton av mineral

79

99

Domaine Astruc Syrah Herbarium EKO

Ett smakrikt och fylligt vin med inslag av mogna bär,
lakrits och muskot. Välbalanserad syra, integrerade
tanniner och en lång eftersmak

Starköl

89

1 19

Mousserande glas
Abbazia prosecco
Smaken är fräsch med behagliga bubblor. Vinet är
fruktigt och tilltalande utan att vara krävande. Har en
trevlig eftersmak med viss sötma och inslag av melon
och päron.

99

Rosé glas
Rufino Rosatello
Torr och fruktig med inslag av röda bär, citrus och ett
stråk av blommor

samt avec

99

