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 Äta  
 

Förrätt 
Vitlöksbröd     59 
Baguette gräddad med ört- och vitlökssmör. Aioli som tillbehör. 
 

Toast Skagen     119 
Stekt bröd, hand skalade räkor, rödlök, majonnäs, dill och citron. 
 

 

Huvudrätt 
Grillad ryggbiff     279 
Serveras med rostade rotfrukter, rostad potatis och rödvinssky. 
 

Mjukbakad torskrygg      269 
Serveras med rostade rotfrukter, dillslungad potatis och vitvinssås. 
 

Black Angusburger      225 
Brioche bröd, sallad, tomat, rödlök, 2 x ost, Frenchs fries och tryffelmajonnäs.  
 

Vegansk strips chicken style     219 
Serveras med grönsaker, potatis och tomatsalsa. 

Barnburgare      125 
Brioche bröd, ost, Frenchs fries och ketchup. 

 

Dessert 
Chokladfondant     89 
Serveras med vaniljglass och saltad karamell. 

Crème Brulee     85 

Säsongens pannacotta     79 

Sorbet      69 
Serveras med bärkompott. 
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 Dricka  

Alkoholfritt 
Läskedryck      29 
Coca Cola, Coca Cola Zero, 7-up, Fanta 

Öl      45 
San Miguel 0,0 

Kaffe/Te      25 
Löfbergs lila bryggkaffe. Valfritt te från buffé. 

 

Öl / cider 
Fatöl      79 
San Miguel, lager 

Öl, flaska      79 
Praga, lager 500 ml 

Hanami IPA 330 ml 

San Miguel Especial, lager 330 ml 

Kona Longboard, lager 330 ml 

Kona Big Wave, Ale 330 ml 

Kona Hanalei, Ipa 330 ml 

Cider      69 
Vikbo Röd rabarber 330 ml 

Vikbo Päron 330 ml 

 

Husets vin 
Rött, vitt, rosé och mousserande    79/310 
Protocolo Tinto Organic, 2019 Tierra de Castilla (ESP) 
Smakrikt vin med kryddiga toner och inslag av mörka bär, ceder och vanilj. Balanserad strävhet och lång eftersmak 
Protocolo Rosé Organic, 2020, Tierra de Castilla (ESP) 

Protocolo Blanco Organic, Tierra de Castilla (ESP) 
Krispigt vin med lätt citrussmak och aningen doft av gröna äpplen 

Chic Cava, Barcelona (ESP)  
Elegant distinkt vin med smak av citron, lime och vit frukt med en härligt balanserad syra 
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Vin 
Rött       

Sierra Cantabria Seleccion DOCa    395 
Denna Rioja har en kryddig smak med inslag av fat, plommon, körsbär, vanilj och muskot. 

Diaroma Garnacha (ESP)     425 
Passar till nöt, vilt och lamm med smakrika tillbehör. Kryddig doft med inslag av fat. Mogen smak med inslag körsbär och choklad.  

Sancerre Rouge     725 

Torrt elegant vin med en friskt klingande fruktsyra i en medelstor kropp. Lång eftersmak med härliga mineraltoner 
 

Vitt       

Apaltagua Reserva Chardonnay (CHI)    335 
Fruktigt och komplext vin med inslag av nätmelon, persika, ananas, citrus och örter. Vinet bjuder på en lång eftersmak full med mineraler och 

fräschör. 

Chablis Domaine Servin (FRA)    455 
Torrt, mycket friskt vin med en rökig mineralkaraktär och inslag av gröna äpplen, grapefrukt och persika. Passar bra till sallad, olika rätter med 

fisk och skaldjur. 

Sierra Cantabria Organza Rioja (ESP)    525 
Kraftfull smak med toner av mineral, gula äpplen, gul frukt och nötter. Friskt vin som passar utmärkt till vitt kött och sallader. 

 
 

Rosé       

Diaroma Rosé Pinot Noir Organic (ESP)    379 
En intensiv fruktig smak med styrka och personlighet. Mjuk, bra syra och en lång finish 

 
 

Champagne      

Jean Marie Brut (FRA)     695 
Diskret doft med inslag av äpple, citrus och mineraler. Passar bra som apertif eller till rätter med fisk och skaldjur. 

Cattier Brut Premier Cru (FRA)    795 
Torr, fruktig, nyanserad, blommig smak med inslag av persika citron, brioche och lite nötiga toner 
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