
Strandvägen 1

Glädje är viktigast. Vi gillar spontanitet och en matsal fylld av blandade gäster. Vi lagar mat av hög 
kvalitet för att det är utmanande och kul, men vi tävlar inte. Trender kommer och går, vi kanske 

hänger på några, men lämnar de flesta. Musik och konst spelar roll. Vi har lika stor respekt för vårt 
team som för våra gäster. 

I tid av oroligheter i världen arbetar starka krafter genom all tänkbar media för att påverka oss. 
Kanske är det viktigare än någonsin att träffas, ifrågasätta, lyssna, samtala och byta erfarenheter 
med varandra. Att vara hemma för mycket på fritid eller i arbete gör oss än mer sårbara för 

propaganda, så gå ut och umgås och prata med varandra, det är den starkaste av demokrati! 

Välkomna, Pelle Lydmar



Brunch 
 

Varm brödservering
Hembakat bröd med vispat olivsmör

Warm homemade bread with olive butter
75 kr

Dirty Fries
med parmesan, chili, bacon, srirachamajonnäs & gräslök

Dirty fries with parmesan, chili, bacon, srirashamajonnäs & gräslök
95 kr

Ostron fine de clair no 4
serveras med mignonette, citron & tabasco
Oyster fine de clair no 4 with mignonette, lemon & tabasco

45 kr

Paleta iberia bellota
en assiette med iberico skinka

Palenta iberia bellota ham
145 kr

Tartar på tonfisk
serveras med salsa macha, broccoli, ingefära & äpple

Tuna tartar with salsa macha, broccoli, ginger & apple
185 kr

Chicken tender strips
Söt & stark dressing, koriander, sesamfrön samt creme fraiche

Chicken tender strips with sweet & spicy dressing, cilatro. sesame seeds & creme fraiche
175 kr

1/2 Råbiff
serveras med Wrångebäcksost, örtolja, macadamianötter & äpple

Steak tartar with Wrångebäck cheese, herb oil, macadamia nuts & apple
185 kr

Dagens omelett
Serveras med grönsallad

Omelette of the day served with salad
195 kr

Ägg benedict
Hollandaisesås, spenat, skinka & pocherat ägg

Eggs benedict with sauce hollandaise, spinach, ham & poached eggs
205 kr

Ägg royal
Hollandaisesås, spenat, kallrökt lax & pocherat ägg
Eggs royal with sauce hollandaise, spinach, salmon & poached eggs

215 kr

Ägg lobster
Hollandaisesås, forellrom, hummer & pocherat ägg
Eggs royal with sauce hollandaise, trout roe, lobster & poached eggs

275 kr

Är du allergisk mot något? Berätta det gärna för oss.



Brunch 
Mains

Tagliatelle
med grädde, Karl-Johansvamp & tryffel

Tagliatelle with porcini mushrooms, cream & truffle
285 kr

Amerikanska pannkakor
med lönnsirap, florsocker & bacon

American pancakes with maple syrup, icing sugar & bacon
145 kr

Chiapudding
med rårörda bär & mynta

Chia pudding with berries & fresh mint
85 kr

Smashed avokado 
på smörstekt levain med rökt lax eller prosiutto

Smashed avocado served on a butter fried levain with smoked salmon or prosciutto
210 kr

Tonfisk sliders
Avokado, chili, sesamfrön & srirachamajonnäs
Tuna sliders, avocado, chili. sesame seeds & sriracha mayonniase

340 kr

Grillad tonfisk
serveras med en sallad på sotad pak choi, broccolini, mango, dressing på ostronsås & soja

Grilled tuna served with blackned pak choi, broccolini, mango, dressing on oyster sauce & soy
340 kr

Cheeseburgare
Cheddarost, bacon, jalapeñomajonnäs, krispsallad, picklad rödlök & pommes frites

Cheese burger with cheddar cheese, bacon, jalapeño mayonnaise, salad, pickled onion & French fries
235 kr

Svensk gårdskyckling
serveras hel med fetaost & tomatsallad, rostad vitlöksmajonnäs & pommes frites

Whole chicken with feta cheese & tomato salad, mayonnaise with roasted garlic & French fries
 275 kr

Grillad kalvschnitzel
med asiatisk råkostsallad, sojabrynt smör, korriander, sesamfrön, chili, lime & srirachamajonnäs
Grilled veal schnitzel whit asian raw food salad, browned soy butter, coriander, sesame seeds, chili, lime & sriracha mayonnaise

310 kr

Entrecôte
serveras med tomat & löksallad, bearnaisesås & parmesan pommes frites

Ribeye with tomato & onion salad, sauce bearnaise & parmesan French fries
475 kr

1/1 Råbiff
serveras med Wrångebäcksost, örtolja, macadamianötter, äpple & pommes frites

Steak tartar with Wrångebäck cheese, herb oil, macadamia nuts, apple & French fries
295 kr

Är du allergisk mot något? Berätta det gärna för oss.



Drinks
Stockholm Sour

Absolut vodka, elderflower, Aperol. lemon & egg white
175 kr

Elderflower Basil Smash
Beefeater gin, St:germain, basil, & lemon

175 kr

Hernö Tonic
Hernö dry gin & tonic

175 kr

Espresso Martini
Absolut vodka, Galliano vanilla & espresso

175 kr

Champange & Cava by the glass

Mandois Brut Origine, Nv
195 kr / 1100 kr

Guy Charbaut Blanc de Blanc, Nv
210 kr / 1250 kr

Pol Roger Vintage, 2015
255 kr / 1600 kr

Perelada Cava Brut Organic
150 kr / 850 kr

Créme brûlée
115 kr

Marängsviss
Vanlijglass, maräng, vispad grädde & chokladsås
Vanilla icecream with meringue, whipped cream 6 chocolate sauce

155 kr

Glass & sorbet
A scoup of icecream or sorbet

65 kr

Pralin av Cecilia Nordström
en smakbit av magi, fråga om dagens smaker

Chocolate praline by Cecilia Nordström
55 kr

Dessert

Brunch 


