
      

 



Förrätter SMÅRÄTTER
TOAST SKAGEN  
Skagenröra m. löjrom på surdegsbröd samt 
hackad rödläk | 139.- 

TERRIN FOIS GRAS  
Anklever m. picklad kantarell, fikon marmelad & 
parmesan på Maries hembakade grillade 
briochebröd: 155.- 

SOTAD TONFISK 
Sotad tonfisk, jalapenokräm, picklade fänkål, 
sesam & asiansoya dressing| 145.-  

KANTARELL TOAST 
Stuvade kantareller på grillad levainbröd m. 
Färskriven parmesan och gräslök 125.-  

VEGETARISKA VÅRRULLAR  
m. chilimajonäs | 125.- 

EDAMAMEBÖNOR  
m. flingsalt & kimchisesamfröm | 72.- 

PORK BAU 
Bau bun, sallad, friterad fläsksida, vårlök,  
go-chu-jang dressing | 85.- 

DADELIDADEL 
Baconlindade, chevrefyllda dadlar m, valnötter & 
honung | 89:- 

SPICY CHICKEN WINGS 
Heta kycklingvingar - thaistyle med sweetchili-
tigersås. 119- 

IBERICO PATA NEGRA 
Några skivor pata negra , & noceralla oliver . - 120:-

VarmrätteR ´ Our hand selected meat ´
SEAMBREAM FISK   
Hel fisk (guldsparid) serveras med 
skaldjurskroketter, grillad citron & riven fänkål 
355.- 

HÖGREVSBURGARE  
Högrev mald av oss med briochebröd, 
cheddarost, krispsallad, picklad hackad rödlök, 
aioli & pommes | 198.-    

KOREANSK BIFFMACKA  
Surdegsbröd med, ryggbiff, groddar, gurka, 
sesamfrön, samt koriander, chilimajo & mynta | 
219.-           

VEGETARISK  
Rostad pumpa med stuvad grönkål, chevre 
popcorn, granatäpple & kronärtskockspure 235.- 

DU-PUY´S FISK & SKALDJURGRYTA 
Vår köksmästares egna fiskgryta på 2 sorters 
fisk, räkor, vitlöksbröd, aioli & musslor 269.- 

CRISPY CHICKEN BURGER 
Panerad kyckling bröstfilé, bbq sås, coleslaw, 
bifftomat, krispsallad & pommes | 193.-

* Till våra noga utvalda kötträtter ingår 2 tillbehör.  
* Välj mellan 1 sås & 1 kolhydrat.  

GRILLAD ANGUS FLANKSTEK (URUGUAY) 
Flankstek av hög kvalitet med en naturlig mörhet  
& djup köttsmak. 310.- 
  
SABUTON WAGU  
Sabonton högrev. Marmoreringgrad 8-9.  
100% japanskt genetisk wagu från Australien.  
En super mör, underbar kötträtt om du är ute efter en 
smakupplevelse. 495.- 

IBERICO SECRETO 
Gris av rasen Duroc som ger ett mört och  
marmorerat kött.  
Fodret består till viss del av ekollon som också sätter  
sin prägel till smaken. 330.- 

KÖTT SOMMELIERNS PREMIUM (dagspris) 
(Fråga personalen vad huset har för premium kött) 

TOMAHAWK WAGU (FÖR 2 PERS MINST) 
Westholms, Marmoreringsgrad 4-5 
Spannmålsmatad 330dagar- 
Härlig köttbit som räcker för 2-3 personer. Djup nötsmak med 
saftig mör entrecote på ben.  1395.- 
  
——————————————————————————————— 
WAGU BURGER 
Westholms wagu högrev klass AA6-7. 
Serveras på Maries briochebröd, pata negra, cheddar, 
karamelliserad gullök, krispsallad, bifftomat, rostad 
charlottenlök, bearnaise & pommes 395.- TILLBEHÖR / sås

Pommes Rostad potatis Stuvad majs Kokt potatis

Lökringar Vitlöksbröd Majonäs Rödvinssås

Bearnaisesås Aioli Tryffel majonnäs Chili majonnäs

*Kuponger gäller ej på wagurätter eler premium kötten.



Sallad PIZZA

KYCKLINGSALLAD  
Panerad kycklingbröstfilé, blandsallad, 
avokado, tomat, gurka picklad rödlök, 
dijondressing, gräslök | 229.- 

CHEVRESALLAD  
Panerad chevre, rödbetor, honung, 
picklad rödlök & valnötter | 219.- 

VARMRÖKT LAXSALLAD  
Varmrökt lax, ägg, sparris, blandsallad, 
picklade lök, tomat, gurka, Rhode 
islanddressing  | 235.- 

VÄSTKUSTPIZZA  
Löjrom, rödlök, creme fraiche, 
dill & citron | 265.-  

PIZZA MAFIOSO++ 
Tomat, mozzarella, pata negra, 
salami picante & basilika | 210.-  

VEGETARIANA  
Mozzarella, västerbottenost, 
kantareller, vitlök,  
karamelliserad lök, soltorkade 
tomater, gräslök & smetana | 
178.- 

Barnmeny Dessert
BARNPIZZA  
Tomat, ost | 115.- 

BARN BURGARE 
Bröd, kött, aioli & pommes | 115.- 

CHICKEN NUGGETS  
Kyckling, pommes & aioli 120.- 

PANNKAKOR 79.- 
3 pannkakor med sylt & grädde 

 

CHOCOLATE FONDANT  
Glass & grädde | 139.-  

GINO PIZZA 
Pizzabröd, vit choklad, jordgubbar, 
vaniljglass | 145:- 

DONUT  
Hemmagjord munk med dagens 
vaniljkräm & vaniljglass. 125.- 

CHOKLADTRYFFEL | 59.- 

OSTBRICKA  
2 hårda ostar, marmelad & kex | 
119:- 


