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FÖRRÄTTER 
 
 
 
Rostad jordärtskockssoppa  
med smörbakade skockor, bränd 
silverlök, kallpressad pumpaolja  
& grillad kavringsmacka       129:- 
 
 
Krokett på brunkrabba med 
dillfrö & öl, kräftkokt polenta, 
fänkålsvinaigrette,  
slanggurka & friterad vitlök 149:- 
 
 
Gravad hjort med rostad 
kålrotspuré, lagrad prästost, 
torkad lav med trattkantareller, 
inlagd svamp & rönnbärsgelé   159:- 
 

 
På skärbrädan serverar vi 
syltat, saltat, rökt & rimmat, 
fråga personalen vad som  
erbjuds idag                      155:- 
 
 
 
TIPS! 
Kika gärna på blad två under 
fliken ”Före maten” där hittas 
smaskiga snacks & mindre tilltugg.   
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BUBBLOR

Privat Brut Reserva EKO, Pansa Blanca, Macabeo,  
Parellada, Chardonnay; Spanien  105/525:-

Philippe Gamet Rive Gauche, Meunier, Pinot Noir,  
Chardonnay; Champagne, Frankrike  145/785:-

Launois Valentine Rosé Brut, Chardonnay, Pinot Noir; 
Champagne, Frankrike  155/935:-

PIGAS GIN & TONICS 5cl / 142:-

Wet City Ombibulous Organic Gin, Fever-Tree Tonic och blåbär
Purity Gin, Fever-Tree Tonic och apelsinszest
Stockholms Pink Gin, Fever-Tree Tonic och färsk lime 
Hernö Gin, Fever-Tree Tonic och citronzest

MOCKTAILS

Järn & Tonic  110:-
Piga Lemonade  65:-

SNACKS

Rotfruktchips  55:-

Saltgurka med syrad grädde, färska örter och honung  79:-

Slarvsylta på kalv och lamm med timjan, knäcke och  
kvällens kompott  98:- 

Sardeller med vitlöksgrillat bröd och färsk citron  140:-

PIGAS BRÖDKORG 

Brödkorg med ljumna minilimpor, surdegsknäcke och  
hemmagjort filmjölkssmör  85:- 
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KAVIAR

Svart Baerii kaviar från Enstaberga, 10 gram  425:-  

Dryckesförslag: Philippe Gamet Rive Gauche Champagne  145:- 
Isad Single Grain Belvedere Heritage Vodka 5cl  175:-

OSTRON 

Färskt Fines De Claire-ostron serveras med rödlöks-  
och Champagnevinägrette
35:-st /// 3st 100:- /// 12st 395:- 

Friterade Fine De Claire-ostron med kryddostemulsion  
och dillinlagd slanggurka
35:-st   /// 3st 100:-  /// 12st 395:- 

FÖRRÄTTER

Minipiroger med rostad butternutpumpa, chili och  
koriander, serveras med sesamfrön, inlagd ingefära  
och tahiniyoghurt 165:-

Tunt skuren rå biff fylld med äpple, cornichons och  
färska örter, serveras med senapsvinägrett, rostad  
lökemulsion, gula senapsfrön och tändstickspotatis  175:-

Vitlöks och currygratinerade havskräftor med sotad 
citron, smörstekt ströbröd och örtmajonnäs  189:-
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VARMRÄTTER

Smörstekt schnitzel på saltbakad rotselleri med  
dragonstuvade rotfrukter, kapris, ostronskivling,  
spenat, färska rädisor och citron  275:-

Lamm i Dill på långbakad lammflank med primörer, 
kronärtskockräm, dillolja och smörad ättikssås  295:-

Mandelfisk på torskrygg med spritärtor, spetskål,  
picklad gulbeta, rostad vitlök, saltrimmad mandel 
och brynt smör  289:-

Pigas blåmusselsoppa med eldad torsk, citronbakad  
rotselleri, blåmusslor, färsk dill och ljummet bröd  295:-  

Skomakarlåda på grillad kalvrygg med smörstekt  
purjolök, rökt fläsksida, saltgurka, gratinerad  
potatispuré samt rostad kyckling- och persiljesky  298:-

DAGLÖNAREN 

Daglönaren var tillfällighetsarbetaren som utförde ett hårt 
dagsverke mot en slant. Fråga personalen  vilken rätt som 
dagverkar idag och mot vilken slant.

Till våra yngre gäster: 

Köttbullar med smörad skysås, potatispuré, pressgurka och 
rårörda lingon 145:-

PIGA HOS DIG!

Behöver du hjälp med festen, bröllopet, begravningen eller 
minglet så hjälper vi dig gärna till en lyckad tillställning. 
Vi skräddarsyr efter event och budget till en oförglömmlig och 
god tillställning efter era önskemål. 

Maila info@restaurangpiga.se eller ring 031-230 444
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DESSERT

Karamelliserad chokladmousse med saltrostade  
hasselnötter, kallpressad rapsolja och röd oxalis  145:-

Ljummen ugnspannkaka med mandel och vanilj serveras 
med kardemumma-och äppelkompott och messmörsglass  145:-

Pigas choklad  65:-
Piga’s Chocolate  65:-
Kvällens Glass  65:-
Ice Cream of the Evening  65:-
Kvällens Sorbet  65:-
Sorbet of the Evening  65:-

OST

Kvällens ost från Hilda Nilssons Ost i Saluhallen serveras med 
Pigas surdegsknäckebröd och kompott,  
1 bit 70:- eller 3 bitar för 195:- 

DESSERTVIN
 Pris per glas  

Floralis Muscatel Oro, Muscatel, Spanien  125:-

Masi, Angelorum Recioto, Corvina, Rondinella, 
Molinara, Italien  125:-

KAFFEDRINKAR

Dom ‘N’ Nac
En värmande kaffe Latte med Cognac och Dom Bénédictine, perfekt 
som kaffe och Avec

Pigatini
Martini på espresso från Lykke Kaffegårdar, 7:årig Kubansk 
rom, Borghetti och Galliano 


