
 MENY   
10 % skatt inkluderat   

1 x förrätt + 1 x huvudrätt + 1x dessert + 1x bröd och smör  

Extra bröd = 50 cts     Glutenfritt bröd = 1 €   Extra sås = 50 cts          = Vegetarisk 

Menyer kan inte delas 
Förrätter  
1. Vitlöksbröd     9. Melon med skinka (kan tillberedas utan skinka)  

2. Fisksoppa     10. Musslor i vitlök gräddsås 

3. Löksoppa     11 Avokado med räkor (kan tillberedas utan räkor) 

4. Grönsakssoppa     12. Kungsräkor Pil Pil 

5. Kycklingsoppa    13. Svampcrepes med gratinerad ost  

6. Svamp med vitlök    14. Gratinerad skaldjur i snäckskal 

7. Räkcocktail    15. Äggröra med färsk lax    

8. Blandad salad     

Huvudrätter 
Kött 
Kötträtter kommer med färska grönsakerett ett urval av pommes frites, kokt kulpotatis, potatismos eller ris 

16. Fläskfilé med svampsås, grönpepparsås eller Roquefortsås 

17. Grillad lamm med mandelsås eller gräddsås eller mintsås 

18. Biff bourguinon 

19. Köttgryta 

20. Ankbröst i söt sherrysås + 6.00 € 

21. Thailändsk Massaman curry, biff med ris + 2.00 € 

22. Grillat kycklingbröst med svampsås, grönpepparsås eller Roquefortsås 

23. Panerad kyckling_lé med svampsås, grönpepparsås eller Roquefortsås 

24. Kyckling cordon Bleu med svampsås, grönpepparsås eller Roquefortsås 

25. Kyckling i thailändsk röd curry med ris eller spagetti 

26. Kyckling i thailändsk grön curry med ris eller spagetti 

Fisk 
Fiskrätter kommer med färska grönsakerett ett urval av pommes frites, kokt kulpotatis, potatismos eller ris 
27. Grillad sjötunga  

28. Grillad sjötunga (±650 gram) + 7.00€ 

29. Sjötunga Menier (Grillad sjötunga med smält smör och citronsaft) 

30. Kungsräkor med stekt vitlök eller thailändsk röd currysås 

31. Havsrudafilé (Dorada) i champagnesås och räkor, aioli eller tartarsås eller thailändsk röd currysås 

32. Rosadafilé med vitlök eller svampsås eller aioli eller tartarsås eller thailändsk röd currysås 

33. Svärdfisk med vitlök eller aioli eller tartarsås eller thailändsk röd currysås 

34. Lax + 2,25 €, med dillsås eller aioli eller tartarsås eller thailändsk röd currysås 

35. Räkor i thailändsk röd curry med ris eller spagetti  + 2.00 € 

36. Räkor i thailändsk  grön curry med ris eller spagetti + 2.00 €  

Pasta 
37. Spagetti Bolognese eller spagetti Bolognese utan biff   

38. Spagetti Pil-Pil (med chili, olivolja vitlök och räkor) 

Dessert 
- Vaniljglass med grädde eller chokladsås  - Brownie med grädde eller vaniljglass 

- Profiteroles med grädde och chokladsås  - Te eller kaffe 

- Citronmousse             

- Crepe med vaniljglass och chokladsås      

- Irish coffee  + 1.00 €     
  Med ett urval av Jameson Whiskey/Baileys/Tia Maria/Cointreau/Amaretto  




