
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 tapenad

Warm homemade bread with tapenad
75 kr

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

45 kr

Pimientos de padron
med havssalt

Pimientos de padron with sea salt
70 kr

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

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

Burrata
med vitlöksrostad levain, tomater & basilika

Burrata with garlic roasted levian, tomatoes & basil
175 kr

1/2 Råbiff
med rödbetsmajonnäs, friterad kapris, picklad schallottenlök, krämig äggula & crostini

Steak tartar with beetroot mayonnaise, deep-fried caper, pickled onion, baked egg cream & crostini
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

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



Brunch 
Mains

Fattiga riddare
på brioche, dulce le leche grädde & rostade hasselnötter

French toast with dulce le leche cream & roasted hazelnuts
145 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

Hummus (vegan)
serveras med jordärtskocka, citronbakad morot & bakade betor

Roasted beetroots with Jerusalem artichoke, lemon baked carrot & hummus 
245 kr

Tonfiskburgare
Avokado, jalapenos, sesamfrön & srirachamajonnäs

Tuna burger with avocado, jalapenos, sesame seeds & sriracha mayonniase
265 kr

Grillad Tonfisk
serveras med bakad tomat, haricots verts, pocherat ägg, sardeller & rödlök

Grilled tuna served with baked tomato, haricots verts, poched egg, anchovies & red onion
340 kr

 
Croque monsieur

med dijionsenap, tomat & grönsallad
Croque monsieur with dijon mustard, tomato & green salad

235 kr
 

 Cheeseburgare
Cheddarost, tomat, senap, krispsallad, het dressing & pommes frites

Cheese burger with cheddar cheese, tomato, mustard, salad, dressing & French fries
235 kr

Svensk gårdskyckling
serveras hel med liten caesarsallad, marconamandlar, majonnäs & pommes frites

Whole chicken with caesar salad, marcona almond, mayonnaise & French fries
 280 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

Råbiff 1/1
med rödbetsmajonnäs, friterad kapris, picklad schallottenlök, krämig äggula, crostini & pommes frites

Steak tartar with beetroot mayonnaise, deep-fried caper, pickled onion, baked egg cream, crostini & 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

R de Ruinart Brut, Nv
215 kr / 1250 kr

Moët Chandon Brut Imperial, Nv
195 kr / 1100 kr

Veueve Clicquot Vinatge, 2008
350 kr / 1950 kr

Dom Pérignon Vintage, 2013 
750 kr / 4500 kr

La Rosca Cava Brut
150 kr / 850 kr

Créme brûlée
115 kr

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

155 kr

Glass & sorbet
A scoup of icecream or sorbet

65 kr

Chokladtryffel
Chocolate truffle 

45 kr

Dessert

Brunch 


