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”Croque Monsieur” Gruyère, skinka, dijonsenap och sallad  105 kr 
          ”Croque Monsieur” Gruyère, ham, Dijon mustard and salad

Bistrons räksmörgås med sikrom, kokt ägg och dillmajonnäs  142 kr
           Our open sandwich with prawns, whitefish roe, boiled egg and dill mayonnaise

                               SALLADER SALADS
Buffelmozzarellasallad med avokado, surdegschips och pistagenötter  142 kr
          Salad with buffalo mozzarella, avocado, sour dough chips and pistachio nuts

Halloumisallad med vattenmelon, picklad fänkäl och avokado  143 kr
          Salad with halloumi cheese, melon, pickled fennel and avocado 

Caesarsallad med räkor, avokado och krutonger 148 kr
          Caesar salad with shrimps and avocado

Caesarsallad med sotad tonfisk, krutonger, kokt ägg och kaprisbär 152 kr
         Caesar salad with blackened tuna, boild egg and capers berries

Caesarsallad med kycklingspett, bacon och krutonger   125 kr
          Caesar salad with chicken skewer and bacon

136 kr 

Ångkokt torsk med räkor, pepparrot, brynt smör och kokt ägg  158 kr
            Steamed cod with, prawns, horseradish, browned butter and egg

Kallrökt lax med bakat ägg, dijonhollandiase och surdegschips 132 kr
 Smoked salmon with, baked egg, dijon hollandaise and sour dough chips

                                     FISK FISH

                                     KÖTT MEAT

Saffransdoftande fisk- och skaldjursgryta med
 aioli och krutonger     

Serveras med bearnaise, pommes frites
bakad tomat och haricots verts
 Served with french fries, bearnaise sauce, baked tomato and green beans

Fläskfilé (180g)  Pork tenderloin   132 kr    

Biff minute (150g) Beef minute   158 kr      

Entrecôte (250g)  Ribeye steak   192 kr

Saffron flavoured fish and shellfish stew
with aioli and croutons

LUNCH
BISTRON

på

Canneloni med Karl Johan svamp, blomkål, Garana Padano
och plommontomatsås  138 kr
 Canneloni with porcino, cauliflower, Grana Padano and fresh plum tomato sauce

VEGETARISK VEGETERIAN

DAGENS TIPS!
Se tavlan eller fråga vår personal

TODAY’S SPECIAL! Ask your waiter for more information.

Filtrerat kolsyrat vatten  Filterd carbonated water 15 kr

San pellegrino, juice, lättöl/low alchol beer 22 kr

Coca Cola, Alkoholfri öl/non alchol beer 25 kr

LUNCHDRYCK   BEVERAGES

11.00–14.00

SMÖRGÅSAR SANDWICHES

Kulturrabatt!
Vi ger 10 % på hela notan mot uppvisande av en entrébiljett från

ett museum, teaterföreställning eller annat kulturevenemang
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)

Husets Cava
68 KR GLASET

Köttbullar med gräddsås, lingon och inlagd gurka  142 kr

SWEDISH MEATBALLS with cream sauce, lingon berrys
and pickled cucumber

KÖTTBULLAR SWEDISH MEATBALLS

Kycklingspett med pommes frites och bearnaisesås
Våra kröttbullar med lingon, inlagd gurkagräddsås
Panerad spättafilé med curry majonnäs och pommes frites
Fläskfile med pommes frites och bearnaise

Barnmeny (upp till 12 år)

65 k r
ink. SMAKIS 75 kr

dryck
mer


