LUNCHMENY v42

INKL BRÖD, SALLAD OCH DITT VAL AV VATTEN

Har du bråttom? Välj maträtter markerade med***

SWISH

Ni som kommer i större grupper, vi blir tacksamma om ni kan swisha
varandra så vi kan ta betalt av bara en person för hela sällskapet. Tack på förhand!

PLATE DU JOUR 115:-

MÅNDAG ***
Rödvinsnattbakad boneless shortrib, betor, rödlök, rödvinsky, rostad potatis, mango chutney
Citronångad torskrygg, vitvinsås, schalottenlök, dill, spenat, potatis
TISDAG ***
Wallenbergare, rödvinsås, rårörda lingon, potatis puré, petit pois
Grillad laxrygg, marinarasås, parmesan&basilikabakad potatis
ONSDAG ***
Steak frittes grillad ryggbiff, pommes frites, persiljesmör, pepparsky
dillhalstrad sejfilé , morötter, silverlök, savoykål, grädde, potatis
TORSDAG ***
Bacon&cheddarfylld pannbiff, karljohan svampsås, persilje/gräslöksmos
Pestofylld kungsflundra filé, vitt vin, parmesan, grädde, basilikapotatis
FREDAG ***
Helstekt oxfilé med sauce bearnaise, pommes frites

AFFÄRSLUNCH 255:-

HELA VECKAN

KANTARELL TOAST
FISKSOPPA 115:- ***
Kantareller, grädde, parmesan, levainbröd
Sue Ellens klassiska bouillabaisse med het aioli och
vitlöksbröd
ENTRECOTE CAFE DE PARIS
Grillad gras fed entrecote, cafe de paris smör, saltbakaVEGETARISK 115:- ***
de tomater, parmesan fries
Höstpasta, svartkål, trattkantareller, semibakad tomat,
vitlök, grädde, parmesan,

DESSERTER

Cremé Bruleé 50:- Petit four 35:Pavlova: Maräng, lemoncurd, blåbär, kokossorbet 75:KAFFE & TE
Du vet väl att det ingår en macaron till kaffet?
Te 25:- Bryggkaffe25:- Cappucino 40:Enkel esspresso 25:- Dubbel 30:

LUNCHDRYCKER

ALKOHOLFRITT
Läsk, juice, mjölk 32:- Easy Rider IPA 45:-

VIN
Glas husets vita, röda, rose 69:- Blått vin 110:Lunch bubbel 69:- Champagne 115:Kolla in vår vinlista, många trevliga viner på glas!
ÖL
Wisby pils 60:- lunchmellis 58:För mer öl, vänd på menyn!

VECKANS Gi 115:- ***
Mexikansk bönsallad, paprika, lök, tomat, chili,
lime&mynta yoghurt

BBQ PORK BUN 115:- ***
Vietnamesiska red curry porkstrips, sesamsoft bun,
asiatisk sallad, raijita, pumpasalsa
KANTARELL TOAST 135:Kantareller, grädde, parmesan, levainbröd

VARMRÖKT LAX 135:-***
Varmrökt lax, primörsallad, 65gradigt ägg, krutonger,
parmesan creme,

STEAK TARTAR 130:- ***
Klassisk råbiff, rödbeta, rödlök, kapris, saltgurka,
pommes frites, grönsallad
ENTRECOTE CAFE DE PARIS 190:Grillad gras fed entrecote, cafe de paris smör, saltbakade tomater, parmesan fries

