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Råb!ff
RHUBARB ASIAN TARTAR •  145KR
Marinerat norr ländskt nöt innanlår,
rabarber & gurka serveras i
babygemsal lad.

Köttet 
     & fågeln

KOREAN PORK CHEEK• 195KR

ENTRECÔTE • 275 KR

Entrecôte från svensk mjölkko
serveras med märgbensbearnaise.

fisken

 CABALLA CHORIZO • 135 KR
Sotad makri l l ,  chor izo iber ico,
misoglaze & gröna bönor.

 TUNA TAJIN TARTAR • 155 KR

 meny

från vår deli!
GRAN ANTIPASTO • 
175 KR/ PERS | MIN 2 PERS
Utvalda ostar & charkuter ier,
serveras med marmelad, 
kex & marinerade ol iver.  

ca 250gr

ca 180g

Famil jemiddag fast på restaurangen!
Låt våra kockar sätta er meny i  kväl l ,
fy l la ert  bord med härl iga smaker
& rätter,  ta er på en resa genom vår
meny! Gäl ler hela säl lskapet.  

Sharing table
 SHARING MENY • 495 KR/ PP

Marinerad tonf isk,  avokadokräm,
pico de gal lo salsa serveras på
kr ispig majstort i l la.

Allergier?
Fråga oss - vi  hjälper dig!

Svensk gårdskyckl ing från Solbacka.
Lårr i l let te,  kyckl ingbröstf i lé,  sky.

GÅRDSKYCKLING  • 225 KR
ca 250g

Svensk brässerad gr iskind, f r i terad
lök, chi l i .  Spicy!
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Tacos!
PLANTAIN SHRIMP TACO • 125 KR
Fri terad kokbanan, marinerade gambas,
tomati l losalsa.

e

meny

TRYFFEL TACO ( 2ST ) • 135 KR

POTATO CHEESE CROQUETTE • 105 KR
Potat is & västerbottensostkrokett
serveras med tryf felmayo.

CRISPY CAULIFLOWER• 125 KR
Krispig blomkål serveras med rostad
vi t löksaiol i .

 CILANTRO & MANGOSALLAD • 105 KR

Hos oss hi t tar du maten vi  s jälva älskar!  
Härl iga kombinat ioner,  spännande smaker med inspirat ion från vär ldens al la hörn. 

Maten serveras som mellanrätter,  vi  rekommenderar 3-4 rätter /   person

CRUSTY CHICKEN BAO • 105KR
Fri terad svensk kyckl ing,
jalapenoslaw, honey mustard &
picklad gurka

RUTABEGA BUN • 105 KR
Rökt bakad kålrot ,  svampkräm, isad
st jälksel ler i .

Konf i terade morötter,  bryntsmör,
rostade hasselnötter & tryf felmayo.

BROWN BUTTER CARROT • 115 KR

Sal lad på kålrabbi & syr l igt  äpple.
Serveras med kor iandervinägrett ,  
 mangokräm & toppas med togarashi

PELLE JANZON TACO ( 2 ST) • 155 KR

Äggkräm, svamptapenad,
tryf felpeccorino & picklad sel ler i

Ångad dumpl ing med sötpotat is,  svamp
& ingefära. 
Serveras i  Dashi.

 DASHI DUMPLING • 115 KR

Greens!

Bao-Buns! 

Råbif f  på svenskt nöt innanlår toppas
med löjrom, bryntsmörkräm & gravad
äggula. 

Dumpling!


