MENY
Mat och dryck är en viktig del av livet. Därför vill vi ge dig en
smakupplevelse i varje måltid du äter hos oss, oavsett om du bor på
hotellet eller bara tittar in för att njuta av en god frukost, lunch eller
middag. I våra restauranger och barer ska det vara trevligt och enkelt att
umgås eller bara koppla av.

STARTER
TOST SKAGEN

120 SEK

Klassik toast Skagen serveras med sikrom, dill, citron
Classic Swedish toast served with a mixture with prawns and mayonnaise

BURRATA

119 SEK

Serveras med vildtomater, cittronette och Serrano chips
Served with wild tomatoes, cittronette and serrano chips

DAGENS SOPPA

95 SEK

SALAD / BURGARE
CAESARSALLAD MED RÄKOR / CAESAR SALAD SHRIMPS 209 SEK
Klassisk caesarsallad med parmesan, krutonger och räkor
Classics Caesar salad with parmesan, croutons and shrimps

CAESARSALLAD MED KYCKLING / CAESAR SHRIMPS

209 SEK

Klassisk caesarsallad med parmesan, krutonger, kyckling och bacon
Classics Caesar salad with parmesan, croutons, chicken and bacon

RÄKSMÖRGÅS / SHRIMP SANDWICH

189 SEK

På vetekaka med räkor, ägg, majonnäs, tomat och citron
Served open faced with shrimps, egg, mayonnaise, tomatoes and lemon

OSTBURGARE / CHEESEBURGER BACON

209 SEK

Burger på högrev & bringa med cheddar, tomat, sallad och jalapenomajonäs. saltgurka,
coleslaw och pommes.
Burger made with chuck & brisket with cheddar, tomatoes, salad, and jalapeno mayonnaise.
Served with pickled cucumber, coleslaw and French fries.

Matallergi eller matintolerans: Prata med någon i personalen så vägleder vi dig.
Alla våra restauranger är kontantfria.

VEGANSK BEYOND BURGARE / VEGAN BEYOND BURGER 209 SEK
Växtbaserad burgare serveras med en violife (vegans alternative till ost), chimichurrimajonnäs,
tomat, krispig sallad, syrad lök, med pommes frites.
Plant based burger served with violife (vegan cheese), chimchurrimayonnaise, tomato
crispy salad, soured onions, with French fries.

MAIN COUR
GRILLAD ENTRECOTE / GRILLED ENTRECOTE

310 SEK

Servers med höst grönsaker, bearnaise, rödvinssås och potatisgratäng
Served with autumn vegetables béarnaise, red wine sauce and potato gratin

GRILLAD LAXFILE / GRILLED SALMON FILLET

229 SEK

Serveras med bellaerde, sandfjordsås, stenbitsrom och potatis
Served with bellaverde, sandfjord sauce, stenbitsrom and potatoes

SCHNITZEL / SCHNITZEL

189 SEK

Serveras med höst grönsaker, rödvinssås, kapris, ansjovis och rostad potatis
Served with autumn vegetables, red wine sauce, capers, anchovies, and roasted potatoes

PASTA OXFILLE / PASTA BEFF FILLET

195 SEK

Serveras med vitlök, svamp, chili, rucola, parmesanost och krämig sås
Served with garlic, mushrooms, chili, arugula, parmesan cheese and a creamy sauce

RISOTTO

189 SEK

Serveras med tre sorter svamp, parmesanost, rucola och krämig sås
Served with three varieties of mushrooms, arugula, parmesan cheese and a creamy sauce

DAGESN TIPS / TODAY´S SPECIAL
Fråga servicen / Ask the service

Matallergi eller matintolerans: Prata med någon i personalen så vägleder vi dig.
Alla våra restauranger är kontantfria.

189 SEK

DESSERT
CRÈME BRÛLÉE

85 SEK

Crème brûlée med bär
Crème brûlée with berries

CHOKLADFONDANT / CHOCOLATE FONDANT

95 SEK

Serveras med hallon coulis, vaniljglass, och bär
Served with raspberry coulis top with vanilla ice cream and berries

CHOKLADTRYFFEL / CHOCOLATE TRUFFLE
Chokladtryffel gjord på mörk choklad
Creamy chocolate truffle

Matallergi eller matintolerans: Prata med någon i personalen så vägleder vi dig.
Alla våra restauranger är kontantfria.

45 SEK

