
FÖRRÄTTER

VÄSTERBOTTENSPAJ 119:-

Hemmagjord västerbottenspaj, serveras med forellrom, picklad rödlök, syrad 
grädde och citron.

VITLÖKSBRÖD  79:-

Mozzarellagratinerat vitlöksbröd, serveras med aioli och jungfrusallad.

TOAST SKAGEN  119:-

Grillat surdegsbröd, skagenröra, citron, finhackad rödlök och dill.
 
SERRANOLINDAD SPARRIS 89:- 
Serveras på en salladsbädd med husets pesto, rostade pinjenötter och hyvlad 
parmesan.

TÅNGROMSTOAST 129:- 
Serveras med grillat surdegsbröd, syrad grädde, finhackad rödlök och  
citron.

 

VARMRÄTTER

SMÖRSTEKT RÖDINGFILÉ  259:-

Serveras med mördegstartlette fylld med västerbottensost, rostad potatis samt 
krämig vitvinssås. 

BLÅMUSSLOR  269:-

Blåmusslor kokta i vitt vin och grädde, smaksatta med vitlök. Serveras 
med pommes frites, grillat surdegsbröd och aioli.

GRILLAD FLANKSTEK 269:-

Med rostad färskpotatis, vitlökssmör, balsamico- och rödvinssky samt stekt bacon 
och haricoverts.

OXFILÉ 150 g / 250 g  289:-/369:-

Serveras med timjanrostade rotsaker, vitlökssmör, grillad sparris, pommes frites 
och bearnaise.

RENINNANLÅR  329:-

Med grillad sparris, västerbottenspotatiskaka, vodkalingon och murkelsås.

VITLÖK- & TIMJANFYLLD MAJSKYCKLINGFILÉ   229:-

Serveras med svamp- och parmesanrisotto samt rödvin- och 
balsamicosky.

OXFILÉPASTA  189:-

Casareccepasta i pepparsås med färska tomater, hackad persilja och riven  
västerbottensost. 

HET RÄKPASTA  182:-

Chilimarinerade räkor med casareccepasta i het paprikasås,  
hackad persilja, toppad med hyvlad parmesanost.

M/S BURGARE  179:-

180 gram färsk högrevsburgare med hamburgerdressing, sallad, rödlök, 
tomat, emmentalerost och rostad lök. Serveras med pommes frites.

CHEESEBURGER DELUXE 199:-

180 gram färsk högrevsburgare med tryffelmajonnäs, saltgurka, picklad  
rödlök, cheddarost och bacon. Serveras med pommes frites. 

SERRANOSALLAD 182:-

Lufttorkad skinka, cocktailtomater, picklad rödlök, rostade pinjenötter, hyvlad 
parmesanost, sallad, balsamicodressing och grillat bröd. 

RÄKSALLAD 189:- 
Handskalade räkor, sallad, syrad rödlök, gurka, cocktailtomater, melon, rhode 
islanddressing och grillat bröd.

TRERÄTTERS

NORRLÄNDSKA MENYN  499:-

TOAST SKAGEN › RENINNANLÅR ›  VARMA HJORTRON

KLASSIKERN  399:-

VITLÖKSBRÖD › OXFILÉ 150 G › VANILJGLASS MED JORDGUBBAR

HAVETS MENY  449:-

VÄSTERBOTTENSPAJ ›  RÖDINGFILÉ ›  CRÈME CATALANA

    

     DESSERT

CRÈME CATALANA 99:- 
Crème brûlée med en ton av citrus och kanel, serveras med färska bär.

VANIL JGLASS MED FÄRSKA JORDGUBBAR  89:- 
Serveras med vispad grädde och maränger. 

KEY LIME PAJ 109:- 
Serveras med vispad grädde och färska bär.

VARMA HJORTRON  99:- 
Med vaniljglass. 

PANNACOTTA 94:- 
Vitchoklad- och vaniljpannacotta på en bädd av jordgubbskompott med  
mandelskorpa.

BRÄNNAS HEMMAGJORDA PRALIN 1 ST / 2 ST 30:-/50:- 
Fråga din servitör om kvällens smak.

 VEGETARISKT

RISOTTO 219:- 
Med grillad sparris, smörstekt svamp och parmesanost.

HALLOUMIBURGARE 229:- 
Grillad halloumi mellan två skivor grillat surdegsbröd, serveras med  
jungfrusallad, bifftomat, honungsyoughurt, saltgurka och rotfruktschips.

 
BARNENS MENY

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR. TILL ALLA BARNRÄTTER INGÅR DET EN DRYCK. 

NUGGETS 69:-
Serveras med pommes frites, sallad och hamburgerdressing.

HAMBURGARE  69:-
Högrevsburgare, pommes frites, sallad och dressing.

OXFILÉ  119:-
100 gram oxfilé med pommes frites och bearnaise. 

PLÄTTAR  69:- 
Serveras med socker, hallonsylt och vispad grädde.

BARNDESSERT 29:- 
Vaniljglass med färska jordgubbar, chokladsås och maränger. 

EXTRA TILLBEHÖR

SÅSER & DRESSINGAR 29:-/st
Bearnaise, hamburgerdressing, murkelsås, pepparsås, aioli,  
rhode islanddressing, rödvinssky, tryffelmajonnäs.

POTATIS & GRÖNT 39:-/st
Pommes frites, rostad potatis, västerbottenspotatiskaka, liten grönsallad, smörstekt 
svamp, rostade rotsaker, grillad sparris.

 

Har ni någon  

allergi eller något  

annat önskemål?  

Fråga vår  

serveringspersonal,  

vi hjälper  

er gärna!
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