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.

FÖRE MATEN
APEROL SPRITZ

139

Aperol, Prosecco, Apelsin, Sodavatten / Aperol, Prosecco, Orange, Soda

JUICY FRUIT

132

Vaniljvodka, Mynta, Passionsfrukt, Passionsfruktsjuice, Citron & Smörkola /
Vanilla vodka, Mint, Passion fruit, Lemon, Butterscotch

MOSCOW MULE

132

Vodka, Lime, Ginger Ale

SPRITZ

139

Prosecco, Sodavatten, Likör - Välj mellan melon, jordgubb eller hallon
Prosecco, Soda, Liqueur - Choose between strawberry, melon or raspberry

FÖRRÄTT/STARTERS
CHEVRÉ CHAUD

129

Bakade betor, brynt smör, smörstekt bröd, pinjekärnor och trädgårdssallad / Baked beets,
toasted butter, butter-fried bread, pine nuts and garden salad
Dryckförslag – La Croix Chardonnay/Sauvignon Blanc 103 kr/glas

TOAST SKAGEN

139

Smörstekt bröd, skagenröra, dill och citron / Butter-fried bread, prawn salad(skagen),
dill and lemon
Dryckförslag – Felino Chardonnay 134 kr/glas

SVENSKA CHARKUTERIER / SWEDISH CHARCUTERIE

155

Prosciutto, tryffelsalami, fänkålssalami, coppa, tryffelmajonnäs, rotfruktschips och grönsaker
/Prosciutto, truffle salami, fennel salami, coppa, truffle mayonnaise,
root vegetable chips and vegetables
Dryckförslag – Pasqua Mucchietto Nero d’Avola-Shiraz EKO 106 kr/glas

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

VARMRÄTT / MAIN COURSE
RÄKMACKA / SHRIMP SANDWICH

195

Handskalade räkor på rågbröd med sallad, ägg, majonnäs, citron och dill /
Hand-peeled shrimp on rye bread with salad, egg, mayonnaise, lemon and dill
Dryckförslag – William Fevre Petit Chablis 128 kr/glas

KALL NUDELSALLAD MED ÄRTKÖTTBULLAR / COLD NOODLE 229
SALAD WITH PEA MEATBALLS
Nudlar, ärtköttbullar marinerade i soya, sesamfrön, lime, sallad och koriander /
Noodles, pea meatballs marinated in soy, sesame seeds, lime, salad and cilantro
Dryckförslag – Pagus Bisano, Ripasso 118 kr/glas

VEGANSK POKÉ-BOWL MED MISO VINAIGRETTE / VEGAN
POKÉ BOWL WITH MISO VINAIGRETTE

215

Miso vinaigrette, rödlök, rödkål, ris, bladspenat, sojabönor, gurka, lime, koriander, anamma
vegobitar baserade på sojaprotein / Miso vinaigrette, red onion, red cabbage, rice, spinach,
soybeans, cucumber, lime, cilantro, vegan steaks based on soy protein
Dryckförslag - Pares Balta Blanc De Pacs Eko (Vegan) 128 kr/glas

CRISPY PORK SANDWICH

229

Pankopanerad svensk fläskytterfilé i toastbröd med sallad, soyamajonnäs, hot sauce. Pommes
frites och coleslaw på sidan / Panko breaded swedish pork tenderloin on toast bread with
salad, soy mayonnaise, hot sauce, french fries and coleslaw on the side
Dryckförslag – Don’t Tell Gary, Shiraz 122 kr/glas

MIXED GRILL

305

Svensk ryggbiff, svensk rökt bjärekyckling, svensk chorizo, grillad majs, rödvinssås, aioli,
pommes frites, padrones och ruccola/ Swedish sirloin steak, swedish smoked bjäre chicken,
swedish chorizo, grilled corn, red wine sauce, aioli, french fries, padrone and ruccola
Dryckförslag – Pasqua Mucchietto Nero d’Avola-Shiraz EKO 106 kr/glas

RÖDINGFILÉ MED SOMMARGRÖNSAKER / CHAR WITH
SUMMER VEGETABLES
Rödingfilé, spetskål, gräslök, sparris, morot, sockerärtor, citron och dill /
Char fillet, kale, chives, asparagus, carrot, sugar snaps, lemon and dill

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

275

KLASSIKER / CLASSICS
KLASSIKER BURGARE / CLASSIC BURGER

219

Dubbelostburgare på svenskt nötkött, cheddarost, sallad, syltad rödlök, tomat och
dĳonmajonnäs i pretzelbröd, serveras med pommes frites / Double cheeseburger on Swedish
beef, cheddar cheese, salad, pickled red onion, tomato and dĳon mayonnaise in a pretzel bun
Served with french fries
Dryckförslag – Mariestads 50cl Fatöl 85 kr

KLASSIKER SALLAD / CLASSIC SALAD

219

Sallad med knaperstekt bacon, krutonger, ört- och vitlöksdressing och parmesanost /
Salad with bacon, croutons, herb and garlic dressing and parmesan
Välj mellan svensk rökt bjärekyckling, räkor eller grillost
/ Choose between swedish smoked bjäre chicken, shrimp or cheese
Dryckförslag – Krusovice Imperial 73 kr/flaska

BEYOND BURGER

219

Beyond Burger baserad på ärtprotein, vegansk ost, vegansk chimichurrimajonnäs, krispig
sallad, tomat och syrad rödlök, serveras med pommes frites / Beyond burger based on pea
protein, vegan cheese, vegan chimichurri mayonnaise, crispy salad, tomato and pickled onion
Served with french fries
Dryckförslag – Melleruds Pilsner 73 kr/flaska

EXTRA TILLVAL
EXTRA SÅS / EXTRA SAUCE

25

Välj mellan dĳonmajonnäs, ört & vitlök, vegansk chimichurrimajonnäs, rödvinssås, aioli,
tryffelmajonnäs / Choose from dĳon mayonnaise, herb and garlic, vegan chimichurri
mayonnaise, red wine sauce, aioli, truffle mayonnaise

POMMES MED DIP
Välj 1 dip

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

65

BARNMENY / KIDS
För barn upp till och med 12 år / For kids up to 12 years

PANNKAKA/ PANCAKES

79

Serveras med sylt och grädde / Served with jam and whipped cream

PASTA OCH KÖTTFÄRSSÅS / PASTA BOLOGNESE

79

HAMBURGARE / BURGER

79

Svenskt nötkött, ost. Serveras med pommes frites / Swedish beef, cheese
Served with french fries

PANERAD FISK / BREADED FISH

79

Serveras med kokt potatis och remouladsås /
Served with boiled potatoes and remoulade sauce

FESTIS
Välj mellan Äpple, Päron eller Apelsin
1 pinnglass Sötis ingår till alla barnrätter (Isglass Äpple/Jordgubb)

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

10

EFTERRÄTT / DESSERTS
JORDGUBBSWISS / STRAWBERRY SWISS

109

Vaniljglass, chokladglass, grädde, chokladsås, jordgubbar /
Vanilla ice cream, chocolate ice cream, whipped cream, chocolate sauce, strawberries

LEMONCURD & MASCARPONE

109

Vaniljglass, lemoncurd, marscapone, biscotti, blåbär och maränger /
Vanilla ice cream, lemon curd, marscapone, biscotti, blueberries and meringues

VEGANSK CHOKLAD KARAMELL KAKA / VEGAN CHOCOLATE
CARAMEL CAKE

99

Serveras med jordgubbar / Served with strawberries

DRYCK / DRINKS
KAFFE ELLER TE / COFFEE OR TEA
IRISH COFFEE

35
132

Whiskey, farinsocker, kaffe, grädde / Whiskey, brown sugar, coffee, cream

AMARETTO COFFEE

132

Amaretto, kaffe, grädde / Amaretto, coffee, cream

KAFFE KARLSSON

132

Baileys, cointreau, kaffe, grädde / Baileys, cointreau, coffee, cream

SPANISH COFFEE

132

Liqour 43, kaffe, grädde / Liqour 43, coffee, cream

ESPRESSO MARTINI
Vodka, Espresso, Kahlua

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

132

