CITY´S AVSMAKNINGSMENY
550kr
Vi komponerar ihop 6 utvalda smakprover från vår meny och tar dig med på en resa genom världens smaker.
Dem går utmärkt att dela på eller äta på egen hand.
(DE FLESTA RÄTTER GÅR ATT FÅ SOM VEGETARISKT)

SMÅRÄTTER
HUMMUS
65kr
Gul ärthummus · karamelliserad lök ·
lantbacon · friterad pannkaka
Dryck: Solitär riesling trocken
PATATAS BRAVAS
85kr
Friterad jordärtskocka · pimientón majonnäs
· grillad paprika
Dryck: La croix rött
ARANCINI
85kr
Friterad rödbetsrisotto · västerbottenkräm
· picklad gulbeta · serranochips
Dryck: 8 Virgenes
VILD BAO
95kr
Pulled vildsvinskarré · hoisin · kimchee
· picklad rödlök · picklad morot
· fermenterad majonnäs · rostad lök
Dryck: LMM Cabernet sauvignon
LANGOS
115kr
Langos · rom · gräslök och lök · srirachakräm
Dryck: Sancerre le fredins
RÅBIFF
115kr/215kr
· enbärsvinaigrette · rödbeta · salladslök
· gari · pommes alumettes
Dryck: Sapporo

HELAN OCH HALVAN
(Alla rätter går att få som halv eller hel portion.)
PLUMA
145kr/275kr
Grillad pluma · chimichurri · grillad paprika
· vitlöksmarinerade sojabönor ·
pimientónmajonnäs · smashed jordärtskocka
· västerbottenost
Dryck: Pagus bisano
RÖDING
125kr/255kr
Grillad, rökt och rimmad röding · bokchoi
· rostade betor · grön ärtpuré · färskpotatis
· brynt smör-och skaldjurssås
Dryck: Pares balta blanc de pacs
CEVICHE
100kr/200kr
Gös · potatistunnbröd · pico de gallo av gurka
· srirachakräm · rostad lök · chips
Dryck: Solitär
ALLTID PÅ CITY´S
RÄKSMÖRGÅS
215kr
Räkor · solrosbröd · sallad · ägg · picklad rödlök
· dillmajonnäs · pepparrotsdressing
Dryck: La croix vitt
POKE BOWL
215kr
Räkor · sushiris · sojabönor · rostad lök · spenat
· avocado · gari · wakame · gurka · salladslök
· rödkål · mango · sojavinaigrette · fermenterad
majonnäs
Dryck: 8 virgenes
HAMBURGARE
215kr
Varje vecka väljer kockarna ut en ny hamburgare.

Till alla barn under 13 år lagar kockarna mindre
portioner med 50% rabatt på ordinarie pris och
vi har även några klassiska barnrätter.
Hamburgare med bröd och pommes
79kr
Pannkaka med sylt och grädde
79kr
Spagetti bolognese
79kr
Glasspinne
10kr

EFTER
CITY´S ”ÄPPELPAJ”
95kr
Friterade äpple- och havregrynsbollar · vaniljkräm
TIRAMISÚ
95kr
Mazarinkaka · mascarponekräm · espresso
PANNACOTTA
95kr
Kokos och citrongräspannacotta · karamelliserade
hjortron · passionsfrukt · havrekrisp

Med inspiration och influenser från världens alla kök, vill vi bjuda med våra gäster och vänner
på en resa som speglar vår tolkning av världen med svenska råvaror i fokus.
City´s mat passar utmärkt att delas
och njutas av tillsammans.

