
FÖRDRINKAR
 
ALMOST AS OLD 
FASHIONED 129:-
En spännande tvist på en klassiker med 
smak av kaffe, mandel och bourbon
 
MOJITO  129:-
Ljus rom, mynta, lime, socker, soda 
 
POMEGRANATE SPRITZ 129:- 
Smak av granatäpple blandat med  
läskande bubbel och syrlighet av lime  
 
NEGRONI 139:- 
Campari, gin, röd vermouth, en drink  
med beskt klös, given aptitretare

JACKFRUIT SOUR 129:- 
Sourdrink baserad på asiatiska frukter
 
Se vår separata dryckesmeny för mera 
drinkar & andra drycker

 
 
 FÖRRÄTTER

 
TOAST SKAGEN 125:-
Skagenröra på rostat levainbröd med picklad rödlök och citron. 
 
VITLÖKSBRÖD  79:-
Mozzarellagratinerat vitlöksbröd med persiljeaioli och liten sallad. 
 
HUMMERSOPPA 139 :-
Krämig hummersoppa med kräftor, västerbottenschips och 
ärtskott. 
 
RÅBIFF 155:-
Dubbelmald råbiff av oxfilé rullad i sesamfrön, chilimajonnäs,  
sojamarinerad svamp, kapris, friterad lök och gari.   
 
SVAMPTOAST 119:-
Skogssvamp med tryffel, parmesanost och schalottenlök på  
rostat levainbröd, serveras med senapsmajonnäs.

 

BLÅBÄRS- 65:- 

LEMONAD
Egengjord lemonad med 
smak av syrliga blåbär 
 
VERY BERRY
STRAWBERRY 65:-
Alkoholfri drink gjord på  
jordgubbar och citrusfrukter 
 
VIRGIN BELLINI 68:-  
En bubblande och  
alkoholfri persikodröm 
 
GIN FREE TONIC 68:-  
En klassisk gin &  
tonic i en alkoholfri  
tappning 
 
 
 

A L K O H O L F R I A 
D R I N K A R

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 DESSERTER
 
FRIED ICE CREAM 109:- 
Sockerkaksfriterad vaniljglass med salt kolasås. 
 
SALTAD KARAMELL 117:- 
Chokladfondant med saltad karamellglass, säsongens färska bär 
och krossad maräng.  
 
CRÈME BRÛLÉE  112:- 
Med en ton av knäck, serveras med färska bär. 
 
CHOKLAD 127:- 
Friterad mars med vaniljglass, krossade kakor, chokladsås  
och marshmallows. 
 
BRÄNNAS PRALIN 35:- 
Välj mellan mörk choklad med smak av salt karamell 
eller vit choklad med smak av passionsfrukt. 
 
 
 

 VEGETARISKT 
BEYOND BURGER 229:- 
Vegetarisk rödbetsburgare, serveras med jalapeñomajonnäs med parmensan, 
cheddarost, karamelliserad gullök, tomat, sallad samt pommes frites. 
 
RISOTTO 219:- 
Serveras med grön sparris, lagrad parmesanost och friterad grönkål. 
 
RÖDBETA 239:- 
Ugnsbakad rödbeta med västerbottenspesto, potatispuré och friterad lök. 

 
BARNENS MENY

För barn upp till 12 år. Till alla barnrätter ingår det en dryck.

KÖTTBULLAR 95:- 
Handrullade köttbullar serveras med gräddsås, lingon och potatispuré. 
 
HAMBURGARE                                                 79:- 
Högrevsburgare med sallad och tomat. Serveras med pommes frites, 
hamburgerdressing och ketchup. 
 
OXFILÉ 129:- 
100 gram oxfilé med pommes frites och bearnaisesås.  
 
KYCKLINGNUGGETS 79:- 
Serveras med sallad, hamburgerdressing, ketchup och pommes frites. 
 
MARÄNGSVISS 39:- 
Vaniljglass med chokladsås, grädde och krossad maräng. 

 KÖTTRÄTTER  
 

OXFILÉ 150 g /  250 g  304:-/394:- 
 

MAJSKYCKLING  229:- 
 

OXFILÉ (SV E) 150 g /  250 g   379:-/489:-

VALBARA TILLBEHÖR 

Pommes frites, potatisgratäng, potatispuré, grönsallad 
 
VÅRA KÖTTRÄTTER SERVERAS ALLTID MED 

Bearnaisesås, persiljesmör och örtslungad haricots verts

  VARMRÄTTER 
 
 

HJORT  349:-
Hjortinnerfilé med parmesanrisotto, toppad med friterad grönkål samt 
honungsbalsamico. 
 
REN 359:-
Renytterfilé med stuvade kantareller och säsongens primörer. Serveras  
med potatispuré, rödvinssås och cognacslingon.
 
RÖDING 282:-
Smörstekt rödingfilé med säsongens primörer, potatispuré, rökt sidfläsk 
och gräddad musselsås.  
 
HET RÄKPASTA 219:-
Casareccepasta med chilimarinerade räkor i het paprikasås, toppad  
med parmesan. 

JALAPEÑOBURGARE  189:-
Burgare på högrevsfärs, serveras med jalapeñomajonnäs med parmesan, 
cheddarost, karamelliserad gullök, tomat, sallad samt pommes frites. 
 
OXFILÉPASTA  199:-
Krämig pepparsås med casareccepasta, strimlade sockerärtor och tomat, 
toppad med lagrad västerbottensost. 
 
VILDAND 319:-
Serveras med västerbottenskroketter, stuvade kantareller, rödvinssås 
och toppad med friterad grönkål. 
 
RÄKSALLAD 199:-
Handskalade räkor, friterad grönkål, grönsallad, picklad rödlök, chilimajonnäs, 
cocktailtomater, mango och parmesan. Serveras med rostat levainbröd. 
 
 
 
  

3-RÄTTERS 
 
 

NORRLÄNDSKA MENYN  589:-
RÅBIFF ›  REN ›  SALTAD KARAMELL

KLASSIKERN  449:-
VITLÖKSBRÖD › OXFILÉ 150 G › CR ÈM E BRÛ LÉE

TRE UTVALDA 484:- 
TOAST SKAGEN ›  RÖDING ›  CHOK LA D 

  

VÄ LJ ET T 

T ILLBEHÖR N EDA N

EXTRA TILLBEHÖR 
 

SÅSER & DRESSINGAR 15:-   
Bearnaisesås, pepparsås, rödvinssås,  

persiljeaioli, jalapeñomajonnäs, musselsås,  
hamburgerderssing, chilimajonnäs 

 
POTATIS & GRÖNT 29:- 
Pommes frites, stuvade kantareller, 

potatisgratäng, grönsallad, potatispuré,  
rostat levainbröd, rostade primörer 


