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Schnitzel "Tonkatsu"

spetskål, ingefära, ris

Högrev

Boeuf Bourguignone,

burritanalök, bacon,

potatispuré

Italienska köttbullar

basilika, örtstompad potatis,

parmesan

Friterade Valenciamandlar 65

Nocellaraoliver 65 

Potatischips 95 

med sikrom & citronkräm

Räktoast 135 

brioche, chilimajonnäs, yuzu 

kebab

Smugglartoast 195

Steak Minute

pepparrot, äggula, pommes

frites

 Veckans fångst 185

Saffransdoftande fisk &

skaldjursgryta

aioli, surdegsbröd, parmesan

Veckans vegetariska 145 

Helstekt blomkål

morots & ingefärskräm,

vattenkrasse, yuzuvinaigrette

Arraksboll 45 

Motchi 45 

fråga din kypare om veckans 
smak 

Tunnbrödsrulle 185 

Dgr:s timjankorv, het räkröra,

potatismos

Omelette 155 

Tryffelsalami, gröna blad, pommes

frites

 

Bowls 145 

Välj mellan lax, sojaglacerad 
grissida, friterad avokado eller 

tempish 
Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Dagens Tips 

Snacks/förrätter 
Sött 

Veckans bowl  
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Grillad kyckling

asiatisk sallad, brynt smör, yuzu
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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 

Chilipopcorn                                                                                           55:-

Dirty fries                                                                                                 75:-

Eldat ostron                                                                                            45:-/st
Gratinerat med dragonhollandaise, parmesan

Friterad majs                                                                                          75:-

Lättsaltade potatischips                                                                      95:-
med sikrom och citronkräm

Nocellaraoliver                                                                                       65:-

Piemientos de padron                                                                          75:-

Saltgurka                                                                                                 55:-
smetana, hounug

Valenciamandlar                                                                                   65:-
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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. 

Friterad havskräfta                                                                                 155:-
taco, shiso, kimchi, picklad silverlök

Gratinerad kronärtskocka                                                                     115:-                                   
citron & parmesansmör, aioli, persilja

Skattmat                                                                                                   135:-
räkor, avokado, ananas

Krustader                                                                                                  135:-
vispad getost, fikonmarmelad, shichimi togarashi

Gulfenad tonfisk                                                                                      125:-
carlifornia roll, krispig tempura, wasabi

Krustader                                                                                                  125:-
sikrom, citronkräm, syrad rödlök

Toast Pelle Janzon                                                                                  145:-
oxrygg, rostad brioche, sikrom, äggula



Bakad spetskål                                                                                195:-
kimchimajonnäs, rostade nötter, rispapper

Bowl                                                                                                  225:-
välj mellan sotad gulfenad tonfisk eller tempish
srirachamajonnäs, leche de tigre, soja

Fish´n chips                                                                                      195:-
tartarsås, grillad citron, syrlig spetskål

Bowl                                                                                                  225:-
välj mellan sotad gulfenad tonfisk eller tempish

Grillad långbakad högrev                                                             245:-                                        
bourguignone, rökt sidfläsk, burritana lök,
rödvinssky, potatispuré         

Hummerravioli                                                                               285:-
gräddig hummerbuljong, citron mascarpone

Ragu alla Bolognese på hängmörad högrev                           185:- 
och iberco-karré                                                                                      
24h ragu med rostad buljong, två sorters vin, 
pickadillitomater, riven parmiggiano reggiano

Schnitzel                                                                                         245:-                                          
fylld med serranoskinka & Wrångebäcksost
chorizosmör, confiterad potatis

Grillad oxrygg                                                                                325:-                                          
Sauce bearnaise, rödvinssky, grönsallad
med dijonvinaigrette & pommes frittes
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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

Rävens mess                                                                                             135:-
yuzucurd, maräng. glass, kolasås                                                                                                 

Jordnötskolapaj                                                                                      135:-
 "Royal", vaniljglass                                                                                                                         

Affogato med baileysglass                                                                   115:-                                    


