MIDDAG Denna meny finns kl. 17.00 – 22.00. Pris för 2 rätter, förrätt och

TILLBEHÖRSBUFFÉ /ACCESSORY BUFFET:

varmrätt: 595:-, endast varmrätt, 295:-.

Potatissallad med senapdressing, kapris, persilja och rädisor
Potato salad with mustard dressing, capers, parsley and radishes, (ägg, senap)

FÖRRÄTTSBUFFÉ / STARTER BUFFET:
Ugnsbakad salladslök med lagrad ost, lökvinaigrette
och gräslök (laktosfri)
Baked green onions with aged cheese, onion vinaigrette and chives

Vitlöksrostad Bruschetta med tomatsalsa (gluten, lök)
Garlic Roasted Bruschetta with Tomato Salsa

Ugnsbakad morot med apelsindressing och dragon (senap)
Baked carrot with orange dressing and tarragon

Rostad palsternacka med quinoa, vinaigrette och örter
Roasted parsnip with quinoa, vinegrette and herbs

Majskolv / Cob

Lättrökt laxtårta med färskost och pepparrot (glutenfri, sesam, senap)
Lightly smoked salmon cake with cream cheese and horseradish

Tomat och mozzarellasallad med basilika (laktos)

Rödcoleslow (ägg, senap, laktosfri)
Rostad fänkål med pumpafrön och citronette

Tomato and mozzarella salad with basil

Roasted fennel with pumpkin seeds and citronette

VARMRÄTT, Välj mellan, tallriksservering:

DESSERT, på beställning / DESSERT, to order:

HEAT DISH, Choose between, plate serving:

Biff / Steak

Jordgubbar a la Haga med vaniljglass, apelsin (ägg, laktosfri), 120 kr
Tillägg för extra protein, 160:-

Röding / Char
Kycklingbröst / Chicken breast
Scampi-spett (ASC)
Spetskål och blomkål med stekta kantareller (laktosfri)
Lace bowl and cauliflower with fried chanterelles

Rostad paprikasås / Roasted pepper sauce (laktosfri, vitlök, chilli)
Tillsammans med proteinet kommer pommes och Bea (ägg)
Along with the protein comes french fries and Bea

Strawberries a la Haga with vanilla ice cream, orange

Mjölkchoklad pannacotta med sommarbär (gelantin, laktos), 120 kr
Milk chocolate panna cotta with summer berries
Endast varmrätt: 295:Kyckling
Vitlökstekt kycklingbröst (svensk) med rostad kyckling sås, selleri, sparris,
timjan rostad potatis och dragonkräm (mjölkprotein, ägg, senap)
Röding
Smörstekt röding (svensk) med rostad purjolöksås, fänkål, bakad tomat och
dragon slungad ny potatis (mjölkprotein)
Vegetarisk
Hemgjord pasta fylld med citron kryddad färskost serveras med rostad
tomat, skummig sås på rostat tomatvatten, parmesan och örtslungade vårprimörer (gluten, mjölkprotein, ägg)
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tomat, skummig sås på rostat tomatvatten, parmesan och örtslungade vårprimörer (gluten, mjölkprotein, ägg)

