F Ö R R ÄT T E R
Bakad äggula, tryffeldoftande blomkålspuré,
picklad lök, rostade valnötter, friterade brödsmulor

VÄ L KO M M E N T I L L E N
L I T E S M A R TA R E M E N Y.

Peppar- och fänkålssotad lax, syrad gurka,
vattenkrasse, rågbrödskrutong, dillmajonnäs

96

108

LF

Det ska vara enkelt att göra bra miljöval. Därför vill
vi erbjuda en både god och klimatsmart måltid där
varje portions klimatpåverkan redovisas i relation
till en daglig klimatbudget för mat. Idag ligger den
dagliga klimatbudgeten på 2,7 kg CO2 per person*.
Genom att underlätta medvetna val kan vi
tillsammans minska avtrycket på vår planet.

Gravat hjortinnanlår, svartrotscrème,
picklad shiitake, havtornsemulsion, örtsallad 

105

GF

Rostad jordärtskocka, rökt tångkaviar,
jordärtskockspuré, friterade svenska gryn, kryddkrasse  90
V

LF

Handskalade räkor, syrad fänkål, bakad gulbeta,
citronmajonnäs, rostad hasselnöt, sotad purjolök
GF

108

LF

VA R M R ÄT T E R

DESSERTER

Ugnsbakad fjällrödingfilé, mandelpotatispuré, trippelroms
beurre blanc, sotad bellaverde, krispig kavring, dill 
317

Yoghurt- & kardemummamousse, browniesmulor,
bärkompott, rostade salta mandlar 

105

LF

Spenat- och karl-johanssvampsfylld cannelloni,
skummad svampsås, babyspenat, friterad svamp,
parmegiano reggiano 
Ugnsrostat kycklingbröst från Bjäre, risottokrokett,
persiljerotscrème, semitorkade cocktailtomater,
smörad rostad kycklingsky

266

273

Kryddstekt hjortinnanlår, picklad rödlök, silverlökspuré,
örtbakad palsternacka, lingonsky 
325
GF

Choklad- och nötganache på mördegsbotten
serveras med halloncrème och halloncrisp

99

Jasmineteparfait med yuzucurd, rostad sockerkaka,
sesamflarn och citrussallad 

99

Mandelcrumble-pie på kanderade mandlar med
äppelkompott och marsipanmjölk

Pannacotta smaksatt med vanilj, sallad på mango,
ananas, chili, mynta och lime samt kokoskaka och
rostad kokos90
V

Bakad rotselleri, belugalinser, rotselleripuré,
stjälksellericrudité, rotsellerisky, rostad hasselnöt

LF

243

LF

V

GF

V

Vegan

LF

Laktosfri

GF

109

Glutenfri

Gäller för minimum 20 personer. Har du några allergier eller andra preferenser? Fråga personalen så hjälper vi dig!
*Källa för halvering till 2030 enligt Paris-avtalet: – FN:s klimatpanel IPCC, Special Report: Global Warming of 1.5ºC, 2018

