LUNCHMENY V3
DET NYA ÅRET BETYDER BACK TO BASIC
Man betalar när man kommer, tar sin sallad och bröd. Sen kommer
vi fram till bordet och tar beställningen! Sallad, bröd och kaffe ingår,
man kan fortfarande boka bord måndag-torsdag(ej fredag)!

PLATE DU JOUR 115:MÅNDAG ***

HÖGREV Nattrökt högrev, bacon, schalottenlök,
champinjon, countryfries, tabascopickles
TORSK, Ångad, vitvinsås, vårlök,
spenatslungad potatis

A LA CARTÉ
GÄLLER HELA VECKAN

FISKSOPPA 115:- ***
Sue Ellens klassiska bouillabaisse med het aioli
och vitlöksbröd
VEGETARISK 115:- ***
TISDAG ***
Jordärtskocksoppa, cheddar&vårlöksklämma
WALLENBERGARE, rödvinsky, potatispuré, gröna
VECKANS Gi 115:- ***
ärtor, rårörda lingon
Thaistyled quinoasallad, ostronskivling,
KUNGSFLUNDRA Vitvinsångad, lättsaltad, svartsesamgräddfil
kål, rödlök, grädde, vitt vin, potatis
TABASCOKYCKLING115:- ***
ONSDAG ***
Tabascosotade kycklingfileér, avocado,
CHUCK TENDER STRIP, Pepparstekt,
tomatsalsa, isberg, black beansalsa, tortilla
balsamicosky, pommes frites, gräslökssmetana
TONFISK 150:LAX Grillad lax, citronhollandaise, grönkål, potatis
Sushirare sotad tonfisk, glasnudelsallad,
TORSDAG ***
mangosalsa, isaanbbd dip
SKOMAKARLÅDA Ryggbiff, potatispuré, bacon,
SCAMPISALLAD 150:rödvinsås
Grillade
vildfångade
rödräkor, ceasarsallad, kruSPÄTTAFILÉ Tapenadbakad, tzatziki, oreganosås,
tonger, parmesan, örtaioli
ljummen grekisk potatissallad
STEAK TARTAR 135:- ***
FREDAG ***
Klassisk
råbiff,
rödbeta, rödlök, kapris, saltgurka,
OXFILE, helstekt, sauce bearnaise, pommes frites
pommes frites, grönsallad
ENTRECOTE CAFE DE PARIS 190:SUE ELLENS HÖGREVSBURGARE 150:Grillad gras fed entrecote, cafe de paris smör,
Mediumgrillad 200gr grain fed högrevsburgare
saltbakade tomater, parmesan fries
cheddarost, rödlök, tomat, romansallad, saltgurka,
tabascoremoulad, hemvevad mayo, pommes frites
Mediumgrillad tar cirka 15 minuter
LUNCHDRYCKER
välgrillad tar cirka 20 minuter

ALKOHOLFRITT
Coca
cola, fanta, sprite 32:KAFFE OCH DESSERT
juice, mjölk 32:Cremé Bruleé 50:- Macaron 15:Easy
Rider
IPA
45:Mariestad non alcoholic 38:CHOKLAD
LUNCHÖL
Bakad mjölkchoklad, blodapelsinglass,
Lunchbira
Wisby
pils
60:lunchmellis continental 58:hasselnötscreme, torkad chokladmoussé 85:VIN
KAFFE & TE
husets vita, röda och rose på glas 69:- Blått vin 110:Du vet väl att det ingår en macaron om du köper kaffe!
CHAMPAGNE OCH BUBBEL
Cappucino 40:- Enkel esspresso 25:- Dubbel 30:
Lunch bubbel 69:- Lunch cava 69:Vueve fourny vertus brut nature blanc de blance
glas 115:- 1/1 750:-

