Avsmakningsmeny (för hela sällskapet) 7 rätter 695kr
En matresa med massor av spännande smaker

Du som är allergisk eller glutenintolerant fråga
personalen om vad just ditt val av mat innehåller

Förrätter
Ostron 3st 95kr
3 st ostron med olika smaksättningar;
Fråga om dagens smaker
Antipasto 189kr/299kr (för två)
En härlig blandning av de bästa produkterna från Italien.

Gualerzi Prosciutto di Parma DOP 30 mån
Gualerzi Salame Felino IGP

Coppa di Parma IGP
Fänkålsalami
Salami tryffel La Granda
Gnocco Fritto
Grillade och marinerade kronärtskockor
Semitorkade cocktailtomater
Parmigiano Reggiano DOP 30 mån
Kantareller 149kr
Smörstekta kantareller, västerbottenkroketter, pumpakräm,
picklad timjankräm, picklade pumpablommor och riven västerbotten
Boom Boom Shrimps 159kr
Wontonskal, friterade räkor, boom boom sauce, vårlök och röd
shizokrasse
Råbiff 159kr
Tunt skivad biff, soja,jordärtskocksmajonnäs,
citronsyradjordärtskocka,friterad jordärtskocka hasselnötter,
krasse och gruyere
Rotselleri 129kr
confiterad rotselleri, citronsyrad rotselleri, gräddkokt
spetskål, tryffelhonung, torkad spetskål, libbsticksolja och
libbsticka

Pilgrimsmussla 159kr
gröna tomater serveras med grön chili, kålrabbi, avokado,
pilgrimsmussla och pepparrot, grön chili olja,snacks
gurka och spansk körvel
Bläckfisk 139kr
pulpo, potatispure, romescosås, olivolja, rökt paprikapulver
och friterad potatis
Burrata 139kr
Burrata från Kampanien, Sicilianska merinda tomater,
basilikagranite, och olivolja

Varmrätter

Hälleflundra 299kr
Ankfettsconfiterad hälleflundra, hollandaiseskum, blomkål på
flera sätt, syrad gurka och ängsyra
Lammsadel 299kr
Rotselleri och fetakräm, friterad fetaost, dragon, inlagd endive
och lammsky smaksatt med rostad vitlök
Ibericokotlett på ben 259kr
jalapeno glazad kotlett, potatiskroketter smaksatta med chorizo,
rökt broccolikräm, deglacerad broccoli med vitlök och silverlök,
broccolicrudite, jalapeno smör, pimentos de padrones, allkrydda
och rödvinsky,inlagda gröna tomater
Pärlhöna ( för 2 personer )259kr pp
Bröst, krokett på pärlhöna, madeirasky, palsternacka och
pumpakräm, glacerad palsternacka, svart tryffel, syrade
kantareller och inkokt spetskål
Spaghetti ai frutti di mare 249kr
Spaghetti med vongolemusslor, bläckfisk, argentinska rödräkor,
chili, rostad vitlök, citron, persilja och smör
Steak tartar 325kr
Råbiff på hängmörat gårdsdjur oxfilé, schalottenlök, dijonnaise,
riven pepparrot, cornichoner, äggula, riven parmesan & pommes
frites
Dessert / Desserts
Kaffe 99kr
Kaffeglass, hasselnötsbavaroise, salt karamellsås med smak av
espresso och choklad, chokladflarn och rökta mandlar
Popcorn 99kr
Popcornglass, karamellbavaroise, salt kolasås, karamelliserade
popcorn och dulcey
Havtorn och Bahibe 95kr
Havtornssorbet, bakad choklad, havtornsgel och bryntsmörcurd

Ost 139kr
4 st olika ostar, marmelad och kex
fråga din servitör för dagens ostar
Kaffegodis 35kr/89kr
1 st eller 3 st olika

