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Snacks
Finger food

Rotfruktchips ������������������������������ 42 kr
Root vegetable chips

Fransk ölkorv ������������������������������ 59 kr
French beer sausage

Patatas fritas med parmesan 
och chipotlecréme ������������������������� 54 kr
Patatas fritas with parmesan cheese
and chipotle emulusion

Halloumi fritters med 
lime- och chiliemulsion ������������������ 68 kr
Halloumi fritters with lime and chili emulusion

Gruyère  med svart vinbärsgelé  
och surdegschips �������������������������� 62 kr
Gruyère with black currant yelly
and sourdough chips

Jordnötter ���������������������������������� 35 kr
Peanuts

Happy
Hour

APEROL  SPRI TZ  –  95  KR
IRISH  COFFEE  –  89  KR

(4CL)

Norrlands Guld (40 CL)    55 kr
A Ship full of IPA (40 CL) 65 kr

Husets vin

75 kr
V I T T / R Ö T T 

BRISKA 
FLÄDER 
42 KR (33 CL)

ALKOHOLFRITT!

Bubbel!
Cava – 68 kr

Prosecco – 65 kr
Champagne – 105 kr

 EVERY WEEKDAY

L IMONCELLO  SPRI TZ  –  95  KR

L IMONCELLO  TONIC  –  95  KR
(4CL LIMONCELLO,TONIC,MYNTA,IS OCH CITRON)



Bistro

Vincafé
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Kulturrabatt!
Vi ger 10 % på  
hela notan mot 
uppvisande av en 
entrébiljett från 
ett museum, en 

teater, konsert etc

Gäller hela dagen 
alla dagar i veckan

(En biljett ger 10 % i 
rabatt för en person, 
giltig samma dag som 

evenemanget eller entrén 
ägt eller ska äga rum och 
går inte att kombinera med 

andra erbjudanden)

Smörrebröd ����������������128 kr
med räkor, ägg och majonnäs
Open danish sandwich with prawns,  
egg and mayonnoise

Toast skagen ���������������135 kr
med sikrom och citron
Sandwich with prawns in dill mayonnaise  
and whitefish roe

Halloumisallad ����������� 172 kr 
med citronette, granatäppelkärnor  
och rostade pistagenötter
Salad with halloumi cheese, pistachios, 
pomegranate and citronette

Caesarsallad/räkor ������185 kr
med räkor, picklad fänkål, kokt ägg
och krutonger
Caesar salad with prawns, egg 
and pickled fennel

Caesarsallad/kyckling 149 kr
med kycklingspett, bacon och krutonger
Caesar salad with chicken skewer
and bacon

Rolf de Marés fisk- 
och skaldjursgryta 182  kr 
med räkor, saffran, krutonger och aioli
Creamy saffron flavoured fish stew with 
prawns, aioli and croutons

Halstrad lax �������������� 178 kr
med sockerärtssallad, rostade hassel-
nötter, kokt förskpotatis och 
örtagårdscréme
Seard salmon with sugerpea salad, boild 
new potatoes, roasted hazelnuts
herbal emulusion.

Stekt salt sill ��������������  132 kr
med löksås ochkokt potatis 
Swedish potato pancakes with
Fried crumbled salted herring with
creamy onion suace and boild potatoes

Raggmunkar ��������������  138 kr
med stekt rimmat fläsk  
och rårörda lingon
Swedish potato pancakes with
fried salted pork and lingonberries

Oxfilé (150g) ������������������195 kr
med chipotlecréme, chimichurri
och friterad färskpotatis
Tenderloin with chipotle emulusion,
chimichurri and deep fried new potatoes

Fläskfilé (180g) ��������������145 kr
med pommes frites, bearnaise
och bakad tomat
Pork tenderloin with sauce bearnaise, 
french fries and baked tomato 

Vänligen meddela oss om 
du har allergier�

Please let us know if you 
have any allergies.

HÖSTTIPS 
Färsk pasta med stekta
 kantareller, tomat, 

bacon, grädde, parmesan 
och rostade hasselnötter 

189 KR
PS: utan bacon är pastan

vegetarisk



Bubbel  
Sparkling wine

 12 CL / FLASKA

Husets Champagne ��������������������105/625 kr
Louis Massing Brut Réserve (FRA)

Husets Cava ���������������������������� 68/348 kr
Ramiro II brut nature (ESP) 

Husets Prosecco ����������������������� 65/338 kr
Milesemato extra dry (ITA)

Vitt vin  
White wine

 18 CL / FLASKA

Cono Sur bícicleta ������������������108/412 kr
Riesling (CHL)

Husets vita / Vin de table ����������� 75/299 kr
Macabeo (ESP)

Leth ����������������������������������������372 kr 
Gruner Veltliner (AT)

Mariluna Blanco (ESP) EKO �������������������388 kr
Verdejo (ESP)

Frei Brothers �����������������������������455 kr
Sauvignon blanc (US)

Sancerre blanc ����������������������������572 kr
Sauvignon blanc (FRA)

Laroche Petit Chablis ��������������������528 kr 
Chardonnay (FRA)

Rött vin  
Red wine

 18 CL / FLASKA

Dancing Bull �������������������������������452 kr
Zinfandel (US)

Dark Horse ���������������������������������388 kr
Cabernet sauvignon (US)

Husets röda / Vin de table  ���������� 75/299 kr 
Tempranillo (ESP)

Estacion 1883 �����������������������������428 kr 
Pinot noir (ARG)

Torre Del Falasco Ripasso ���������������508 kr 
Corvina (ITA)

Rabisco ��������������������������������� 95/360 kr
Cabernet sauvignon (PT)

Heritages Chateau Neuf du Pape ���������798 kr
Rhone Grenache, Syrah (FRA)

Glas - 85 kr  Flaska – 299 kr

Husets Rosé

Öl & Cider
Beer & Cider

Öl på kran/Swedish draft beer
Norrlands Guld (40 CL) ����������������������� 55 kr
Sleepy Bulldog pale ale   Slut för tillfället
Hazy Bulldog APA (40 CL)  ���Slut för tillfället
A Ship Full of IPA (40 CL) ������������������� 65 kr

P�S� Galopp halva priset

Flaska/bottle 
Zubr Premium Lager (50 CL) ������������������ 69 kr
Mariestads (50 CL) ��������������������������� 78 kr
Strongbow äpple (TORR) (33 CL) ���������������� 72 kr
Briska päron (HALVSÖT) (33 CL) ����������������� 65 kr
Se vår separata öllista för fler 
spännande hantverksöl

Alkoholfritt
Non alcohol

Kolsyrat vatten (FILTRERAT) ���������24 kr
Coca Cola, Coca Cola Zero, 
Sprite, Fanta (33 CL) ���������������38 kr
Mikkeller alkoholfri öl (33 CL) ���45 kr 
Lättöl (low alcohol beer) (33 CL) 38 kr
Briska fläder (33 CL) ���������������42 kr 
Kulla Must EKO (25 CL) ����������������36 kr
Juice �������������������������������34 kr

Följ oss gärna på facebook och Instagram
@bistro_rolf_de_mare


