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SNACKS
Potatischips  75
med sikrom och citronkräm

Oliver  55

VARMRÄTTER
Dagens tips 
se svarta tavlan för dagens tips

Veckans sallad  
se svarta tavlan för veckans sallad 

DGR:s Bowls 135
välj på sotad lax, krispiga ribs 
eller friterad avokado

Omelette 145
med Bränneboskinka, parmesan, 
gröna blad & pommes frites

Tunnbrödsrulle 155
DGR:s timjankorv, het räksallad, potatismos & lök

Veckans smugglartoast 155
fråga din kypare om veckans toast

SÖTT
Arraksboll  35

Motchi  35

HUSETS VIN 100 
vitt, rött, cava 



PROLOG

Sittningen inleds lämpligen med våra lättare tilltugg. 
Urvalet rör sig från havens djup till landbacken, med alternativ för 

både rovdjur och växtätare.

EN BIT MAT. EN SKÅL. SÅ BEGYNNER D
E BÄSTA AV ÄVENTYR.

KASTA
LOSS

Eldad Manchego  55:-
marmelad & mandel

Friterad majs  65:-
med chilimajonnäs

Friterade valenciamandlar  55:-

Gratinerat ostron  35:-/st

Luques-oliver  55:-

Potatischips  75:-
med sikrom och citronkräm
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KAPITEL 1

Då en middag är den slags resa där upplevelserna inhämtas
på vägen, föreslår vi att du gör den så lång och njutbar som möjligt 

genom att börja med en förrätt. 
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Avokado  95:-
koriander, chili & krispigt rispapper

Currystekta kantareller  125:-
kragonemulsion, nystekt socca & mandel

Frasig nygräddad våffla  135:-
med citronkräm, sikrom & gräslök

Parmesangratinerad kronärtskocka  105:-
aioli, persilja & citronsmör

sKattmat  125:-
het skaldjursröra, ananas & rostad brioche

Steak tartar  120:-
tahinimajonnäs, picklad rättika & ingefära



KAPITEL 2

Till våra huvudrätter har vi hämtat inspiration världen över, 
och kan erbjuda både det bekanta och det äventyrliga. Den 
som önskar det särskilda gör klokt i att tala med servitören.

DGR:s sallad  175:-
grillad kyckling, dragondressing och kokt hönsägg

Friterad kolja  185:-
tartarsås, krispig spetskål, pommes frites

Grillad gulfenad tonfisk  225:-
med krämigt bombaris, manchego & rostad paprika

Grillfest  295:-
med oxrygg, DGR:s timjankorv, spädgriskotlett 
& märgsmör serveras med rävens bästa grillsåser, 
pepparrot & pommes frites

Omelette  155:-
med Bränneboskinka, parmesan, 
gröna blad & pommes frites

Rostad jordärtskocka  215:-
gruyerekräm, brynt smör, sojabönor & tryffel

Smugglartoast  185:-
fråga din kypare om veckans smugglartoast

Örtfylld porchetta  215:-
syrad spetskål, kräm på Wrångebäcksost, 
tryffel & stekjus
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KAPITEL 3

Vi närmar oss resans ände. Föredrar du det rent
sockersöta, eller vill du balansera det med en aning 

syrlighet? Välj klokt, för här tar sagan slut.

Arraksboll  35:-

Frasvåffla  115:-
med vaniljglass & choklad

Jordnötskolapaj ”Royal”  105:-
med nyslungad karamellglass

Kaffe och hasselnötscrème brûlée  115:-

Motchi  35:-
yuzu eller mango

Äppelpaj  105:-
med getostglass & brynt smör
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Bowls 135
ingefära, kimchi, picklad gurka och ris

Välj topping:
sotad lax 

sojakokta ribs 
friterad avokado 

halloumi
kyckling

Välj sås:
chilimajonnäs 

hummus
yuzumajonnäs

Friterade rullar 155
ris, grönsaker, krispig lök

Välj topping:
tonfisk 
sotad lax 
kyckling 

het räksallad
avokado

Sallader 145
dragondressing, kokt ägg och parmesan

Välj topping:
räkor 

kyckling 
avokado
halloumi

Friterad kolja 145, barnportion 85
tartarsås, citron, 

pommes och syrlig spetskål

Carcassonne 2-5 

Ett strategispel som kan spelas på många 
sätt och aldrig slutar likadant.

Spelkort

Sällskapsspelet 2 + 

Spännande samtal i trevligt sällskap.

Just one 3-7
Ett partyspel där ni tillsammans ska upptäcka            

så många ord som möjligt.

Codenames 2-8

Codenames är ett ordspel där spelarna lagvis 
ska tävla om att vara det första laget som 

lyckas kontakta alla sina agenter.

På riktigt!? 2 +

Ett ”sant eller falskt” spel.

Kalaha 2

Ett spel av mancala-typ. Det spelas med ett 
bräde med fjorton hål, sex kontrollerade av varje 

spelare och två bon som man tar kulor med.

Säg samma 2 +

Säg Samma är ett snabbt, kul och underhållande 
spel där det gäller att svara det man tror att 

de flesta andra spelarna också svarar.

Schack 2

Schack är ett bräd- och strategispel 
för två deltagare.

Backgammon 2

Backgammon är ett bordsspel för 2 personer.

King of Tokyo 2-6

Spela ett gigantiskt monster på bärsärkagång 
genom staden Tokyo!

Black stories 2-15

Black Stories är kluriga, morbida, lömska 
och ofta makabra detektivgåtor! Spelarnas mål 

är att luska ut hur alla hemskheter har gått till; 
rekonstruera händelseförloppet steg för steg 
genom att ställa frågor, gissa och fundera 

kring bevisen som blir presenterade.

Klask 2

En djärv och minst sagt originell utveckling 
av det gamla hockeyspelet. Här är det en slags 

fotboll, där spelarna använder sig av två 
rörliga magneter, som kan hamna i eget mål, 

fastna bland andra magneter, eller helt enkelt 
göra mål, alternativt - vilket händer oroväckande 

ofta - självmål. Givet partyspel som passar 
alla åldrar.

You v́e got crabs 4-10

Ett spel fullt av hemligheter i det 
djupa mörka havet.

När då då? 2-8

När då då? Det perfekta partyspelet som endast 
tar några minuter att lära sig, men ger många 
timmars utmanande och rolig underhållning.

Mat

Spel
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Bowls 125

ingefära, kimchi, picklad gurka och ris

Välj topping:
sotad lax 

sojakokta ribs 
friterad avokado 

halloumi
kyckling

Välj sås:
chilimajonnäs 

hummus
yuzumajonnäs

Friterade rullar 145
ris, grönsaker, krispig lök

Välj topping:
tonfisk 
sotad lax 
kyckling 

het räksallad
avokado

Sallader 135
dragondressing, kokt ägg och parmesan

Välj topping:
räkor 

kyckling 
avokado
halloumi

Friterad kolja 135, barnportion 75
tartarsås, citron, 

pommes och syrlig spetskål




