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Tapas
ört- och citronmarinerade oliver 
/ kalamata, gigantes och halkidiki  39:-

Foliebakat vitlöksbröd
/ med mozzarella, persilja och  

saffransaioli  59:-

porciones de patata  
/klyftpotatis med chiliaioli  49:-

rotsaksterrin 
/ med gorgonzolaglasyr 69:-

Doppikopp 
/  med mandelpotatis, granskottssmör 

och gräslök 49:-

brysselkål
/ lättkokta brysselkål med soltorkad 

tomat- och saffranspesto  69:-

Chévre chaud 
/ på vörtbröd med frissesallad och 

apelsinhonung 89:-

filoknyte  
/ med grönkål, ädelost, valnötter och 

fikonshonung 79:-

Rödbetsgravadlax 
/på sötpotatisrösti med dillcreme och 
citron  119:-

Uni:ka sillar 
/ tre sorters sillar -  serveras med 

tunnbröd, västerbottensost, gräddfil 
och gräslök  119:-

grillade räkor 
/ Apelsin- och chiliMarinerade räkor i 

skal. serveras med saffransaioli  99:-

Löjrom 
/ Löjrom, rödlöksorbet, knäckebröd och 

vispad creme fraiche 139:-

timjanmarinerade Lammracks  
/ med rödbets- och chévrepuré och  

rödvinssky 139:-

långbakad Fläsksida 
/ picklad äpple och senapscreme  99:-

kryddiga ribs 
/ Apelsin- och ingefärsglacerad ribs  99:-

Hel friterad vaktel  
/ friterad, paellafylld vaktel med  

apelsin- och stjärnanissås   139:-

Huvudrätter
pumpasoppa 
/ butternutpumpasoppa toppad med 

chévrecreme och chiliolja  139:-

vintersallad 
/ rostad pumpa, puylinser, rödkål, 

grönkål, matvete, granatäpple,  
valnötter, pancetta och  
blodapelsinvinägrett  159:-

Laksa 
/ thai rödcurry med kokosgrädde, 

handskalade räkor, enokisvamp,  
lime, koriander och friterade  
risnudlar   199:-

Steak sandwich 
/ 200g entrecôte med senapsmajo,  

two tomato glaze, rödkålscoleslaw,  
klyftpotatis och chiliaioli    199:-

Dessert
Kolla med personalen för dagens 
utbud av tårtor, bakelser, godbitar 
och healthy ass fika

emils praliner
/ fråga personalen för dagen utbud 29:-

citrussallad
/ lime- och myntamarinerade  

citrusfrukter med mascarponecreme 
och pistagenötter 69:-

chokladmousse
/ mjölkchokladmousse och  

blodapelsinkompott toppad med  
ingefärscrunch och 
blodapelsinmarmelad 79:-

Kan beställas glutenfriKan beställas mjölkfriKan beställas laktosfri

vi jobbar för att så många som möjligt ska kunna äta hos oss. Trots detta kan alla våra rätter innehålla spår av allergener
kontakta personalen om du har frågor kring detta
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