
”Croque Monsieur” ementaler, skinka, dijonsenap och sallad  112 kr 
 ”Croque Monsieur” cheese, ham, Dijon mustard and salad

Smørrebrød med räkor, ägg och majonnäs  112 kr  
Danish open sandwich with prawns, boiled egg and mayonnaise

                                 SALLADER SALADS

Halloumisallad med citronette, granatäppelkärnor och avokado 145 kr
Salad with halloumi cheese, lemon vinegrette, pomegranate and avocado

Caesarsallad med räkor, avokado och krutonger 158 kr
Caesar salad with shrimps and avocado

Caesarsallad med kycklingspett, bacon och krutonger   135 kr
Caesar salad with chicken skewer and bacon

Ångkokt torsk med ägg, räkor, pepparrot, sockerärtssallad  158 kr
brynt smör och kokt potatis
  Steamed cod with prawns, egg, horseradish, sugerpea salad,
browned butter and boild potatoes
,

Rolf de Marés fisk- och skaldjursgryta med räkor, 149 kr
blåmusslor, affaran, krutonger och aioli
Creamy saffron flavoured fish stew with prans, mussels, aioli and croutons

          FISK OCH SKALDJUR FISH AND SHELLFISH

                                     KÖTT MEAT

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   142 kr    
Biff minute (150g) Beef minute   169 kr      
Entrecôte (200g)  Ribeye steak   195 kr

LUNCHMENY

Öppen lasagne med vitvinskokta skockor, vitbönscréme, Pistou,  145 kr
aubergine, riven parmesan, rostade oliver, pinjenötter och färsk tomatsås  
Open lasagne with white wine cooked artichokes, white bean emulusion,
parmesan, roasted olives and tomato sauce

Karl-Johansvampsoppa med Pistou- och böncrémetoast  112 kr
Porcino mushroom soup with Pistou- and beancréme toast

VEGETARISK VEGETERIAN

Filtrerat kolsyrat vatten  Filterd carbonated water,  15 kr
San pellegrino, juice, lättöl/low alchol beer  28 kr
Coca Cola, Alkoholfri öl/non alchol beer  38 kr

LUNCHDRYCK   BEVERAGES

11–14.00

SMÖRGÅSAR SANDWICHES

Husets Cava
68 KR GLASET

   Köttbullar med potatismos, gräddsås, lingon och inlagd gurka   148 kr
Swedish meatballs with cream sauce, mashed potato, 

lingonberrys and pickled cucumber

 KÖTTBULLAR/SWEDISH MEATBALLS

Vill du ta med?
10 % på all Take Away 

Nu går det även att beställa 
take away genom IWaiter

VID ALLERGI, FRÅGA PERONALEN SÅ HJÄLPER DE DIG FOOD ALLERGY? PLEASE ASK THE STAFF BEFORE YOUR ORDER

Kycklingspett med pommes frites och bearnaisesås  65 kr
Chicken skewer with french fries and bearnaise sauce
Bistrons köttbullar med gräddsås, potatismos, lingon och gurka 65 kr
Swedish meatballs with creamy gravy, mash potato, lingon berrys and pickled cucumber
Panerad torskfilé med majonnäs och pommes frites  72 kr
Breaded cod filé with french fries and mayonnaise
Fläskfile med pommes frites och bearnaise   68 kr
Pork tenderloin with french fries and bearnaise sauce

Barnmeny (upp till 12 år)
Childrens menu (Up to 12 years)

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

en entrébiljett från ett museum,

 teaterföreställning, konsert, gigg 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)

IRISH COFFEE 
89 kr (4cl)

 

TIDIG LUNCH!
 10 % på all mat mellan11.00-11.30


