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Schnitzel 

Tonkatsu, spetskål, ris

Rostad kyckling

jalapenomajonnäs, friterad

potatis, coleslaw

Högrevschili

avokado, tortilla, picklad

rödlök

Grillade pannbiffar 

"cevapcici" ajvar, khobezbröd

Friterade Valenciamandlar 65

Nocellaraoliver 65 

Potatischips 95 

med sikrom & citronkräm

Räktoast 135 

brioche, chilimajonnäs, yuzu 

grillade tzayspett

Smugglartoast 185

Smörrebröd

friterad kolja, remouladesås,

citron

 Veckans fångst 175

Saffransdoftande fiskgryta

räkor, aioli, fänkål

Veckans vegetariska 145 

Bakad spetskål

trattkantareller, syrad fänkål,

dragonvelouté

Arraksboll 45 

Dagens hemslungade glass

35 Matcha och svart sesam

Motchi 45 

fråga din kypare om veckans 
smak 

Tunnbrödsrulle 185 

Dgr:s timjankorv, het räkröra,

potatismos

Omelette 155 

salami, gröna blad, pommes frites

 

Bowls 145 

Välj mellan lax, sojaglacerad 
grissida, friterad avokado eller 

tempish 
Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Fredag
Grillad långbakad högrev

potatisgratäng, cafe de
parissmör, broccoli

 
 

Torsdag 

Dagens Tips 

Snacks/förrätter 
Sött 

Veckans bowl 
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Sittningen inleds lämpligast med våra lättare tilltug. 
Urvalet rör sig från havets djup till landbacken. Med alternativ för 

både rovdjur och växtätare 

Friterade Valenciamandlar                                                                    65:-

Friterad majs                                                                                           65:-
chilimajonnäs

Gratinerat ostron                                                                                45:-/st
timjan, parmesan

Nocellaraoliver                                                                                          65:-

Potatischips                                                                                               95:-
med sikrom och citronkräm 
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KAPITEL 1

ÖPPET
HAV

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. 

Falafel på svenska gula ärtor                                                                 95:-
fingerlime, majonnäs, fermenterad vitlök

Kantarelltacos                                                                                          125:-
curry, wrångebäcksost
krossad picklad Västeråsgurka

Skattmat                                                                                                    135-
räkor, avokado, ananas

Gratinerad majs                                                                                        95:-
srirachamajonnäs, koriander, chili, parmesan

Burrata från Frägsta mejeri                                                                   105:-
jalapeno, lime rostad panko

Tunt skuren eldad biff från Dalsjöfors                                                 130:-
kräm på jordärtskocka, brynt smör och friterad mandel
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KAPITEL 3 

LAND
I SIKTE 

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                                                                                                  45:-

Crème brulée                                                                                           135:- 
citrongräs, limeblad, apelsin, cocossorbet                                                              

Motchi                                                                                                        45:-
fråga din kypare om veckans smak

Nystekt fattigriddare på brioche                                                         135:-
pistageglass, citron, pistagekräm                                                                                                

Jordnötskolapaj                                                                                      135:-
 "Royal", vaniljglass                                                                                                                         


