
Höstmeny 

Förrätter                          
Våffla på grön-bädd, med val av röra 129:- 
Nordicas Skagenröra 
Nordicas rökta hjortröra           
Nordicas västerbottenröra         
Nordicas Bönröra med soltorkad tomat   
  
Het pumpasoppa, serveras med rostade pumpakärnor, baconströssel, creme fraiche och 
grillat bröd (går att få vegetarisk, fråga personalen) 129:-  
Råbiff, serveras med äggula, rödbetor och dijonsenap 139:-         
Nordisk charkbricka (för 2 personer), variation av rökt viltkött, flertalet olika korvar, ost, 
kex, bärkompott och sylt 299:- 

 

Sallader 179:- 

Grönsallad, picklad gurka, tomater, rårivna morötter, purjolök, groddar samt rostade 
pumpakärnor och vinägrett. 

Val:  
Grillad Haloumi 
Grillad het fläskfilé 
Grillad Kycklingfilé 

Crêpes 149:-             
med kantarellstuvning, riven ost, rotfrukter serveras med coleslaw                                           
med  räkstuvning, riven ost rostade rotfrukter och coleslaw 

Burgare 199:- 

Grillad Viltfärsburgare  (Basunda gård) 
Serveras med lingonbröd, örtkryddad gräddfil, saltgurka, grönsallad och säsongens friterade 
rotfrukter och örtkryddade klyftpotatis. 

Grillad Kycklingburgare 199:- 
Serveras med lingonbröd, örtkryddad gräddfil, saltgurka, grönsallad och säsongens friterade 
rotfrukter och örtkryddade klyftpotatis. 

Grillad Haloumiburgare 199:- 
Serveras med lingonbröd, örtkryddad gräddfil, saltgurka, grönsallad och säsongens friterade 
rotfrukter och örtkryddade klyftpotatis. 

Tillvalsdressingar 20:- 
Nordicas Örtdressing 
Nordicas vittlöksaoli                                     
Nordicas bearnaise 
Nordicas citrusaioli 



 

Varmrätter  
Haloumibiffar 249:-             
Serveras med krämig tomatsås och friterade grönkålschips och ungs rostad sötpotatis 

Nordicas musslor 229:- 
Serveras i vitvinssås toppade med syrade lingon, serveras med Nordicas focaccia. 

Nordicas fiskgryta med saffran 299:- 
Serveras med handskalade räkor, sötpotatis och potatis, sockerärtor, morot, purjolök, sparris och citrusaioli 
med Nordicas focaccia 
Nordicas högrevsgryta 299:- 
Serveras med kokt potatis, kålrot, morötter, champinjoner, syltlök med haricots Verts och Nordicas focaccia. 

Entrecote 299:-             
Serveras med krämigpotatisgratäng, rödvinssky och marinerade rostade rotfrukter 

Inkokt torskrygg 299:-                               
Serveras med kokt potatis, gyllene pepparrotssås och smörslungade morötter 

Helstekt gås 299:-             
Serveras med rödkål, kaneläpple och gräddsås  

Calvados Flamberat Ankbröst 329:-                                     
Serveras med potatiskaka och apelsinsky 

Desserter  

Crème Brûlée 129:- 

Serveras med syrade lingon 
Bakat äpple 129:-              

Serveras med friterad glass          

Nordicas Pannacotta 129:- 

 

Beställning                          

Skaldjursplatå (minst 2 personer, beställs senast 3 dagar innan)  

Smaklig måltid! 


