Lördagslunch | lördag 12–16
Köksrostade nötter 45 kr
Nocellaraoliver 45 kr
Friterad palsternacka med aioli 65 kr
Pommes med aioli 75 kr
Tre bitar ost med kompott och bröd 95 kr
Omelette med parmesan och svamp, frites och sallad 185 kr
Havskräftssoppa med dillolja och bakad fänkål med grillat bröd 195kr - rejält
En jävla god skagen med löjrom och allt som ska vara till 295 kr
Biff tartar med gurka, örter, kapris, pommes, sesam och wasabimayo 325 kr
Steak Frites med bea, kryddsmör, frites och tomatsallad 335 kr
Räksallad med puffat bovete, grillad citron, 63 gradigt ägg, syltad rödlök,
torkade tomater, nobisdressing 225 kr
Norrönasill, ägg, potatis, rödlök, dill, brynt smör på rågbröd 155 kr
Pavlova med passionscremé och färska bär 110 kr
Mintpuss 65 kr
Två kulor av kökets bästa glass 75 kr

Middagsmeny | tisdag–söndag från 17
Köksrostade nötter 45 kr
Nocellaraoliver 45 kr
Friterad palsternacka med aioli 65 kr
Pommes med aioli 75 kr
Tre bitar ost med kompott och bröd 95 kr
Vispad ricotta med bakad zucchini och honungchilidressing 95 kr
Friterad ost med tartarsås och citron 125 kr
Endive grönmögelost valnötter honung 110 kr
Liten biff tartar 175 kr
Havskräftssoppa med dillolja och bakad fänkål 165 kr
En jävla god skagen med löjrom och allt som ska vara till 295 kr
Cacio e pepe 240 kr Kökschefen är taggad
Linguine med levande smör, persilja citron och rysk kaviar 280 kr
Grillad pulpo med pommes, aioli, pico de gajjo och saltgurka 295 kr

Bellini 145kr
Mimosa 120 kr
Tomatmary 145 kr

Grillad gös på blanchad mangold serveras med en beurre blanc smaksatt
med citron, persilja, chili och örtslungad friterad palsternacka 355 kr
Steak Frites med kryddsmör, bea, tomatsallad 335 kr
Rustik konfiterad anka med comté och grönpepparkroketter samt apelsinsås
och grillad endive 315 kr
Biff tartar med gurka, örter, kapris, pommes, sesam och wasabimayo 325 kr
Råg och mandelbakat äpple serveras med brynt smörglass 110 kr
Pavlova med passionscremé och färska bär 110 kr
Mintpuss 65 kr
Aperolsorbet och så häller vi cava över 110 kr
Två kulor av kökets bästa glass 75 kr

Var god meddela personalen frågor om allergener.
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Var god meddela personalen frågor om allergener.

vitt vin

dessertvin

Life from Stone Sauvignon Blanc 145:- / 695:Logan Chardonnay 150:- / 695:Jean Marc Brocard Chablis 150:- / 695:Rizzardi Ferra Soave 135:- / 550:Leitz Rudesheim Riesling 150:- / 695:Estate Rudesheim 750:Domaine Bessai chablis premiere cru 830:Chenin blanc 650:Pino Blanc Weinbach 795:Logan pinot gris 595:Rabl Weissburgunder 475:Laurent Miguel chardonnay 475:Valdesil sobre 595:Cotes du Jura 695:-

Don PX 110:Dolc de Mendoza 110:Nicolas Perrin 125:-

rosévin

annat
Läsk och mineralvatten 38:Värmdö must 38:Te och kaffe 40:Varm choklad 45:-

från Eriks källare 145:- / 595:rött vin
Demarie Langhe Nebbiolo 145:- / 695:Chianti il Molino 160:- / 695:Septembre pinot noir 145:- / 695:Zinfandel by Seghesio 160:- / 695:Santa Duc Cote du Rhone 135:- / 495:Carlin de Paolo Barbera d´asti 135:- / 475:Bran Caia Toscana 145:- / 695:Pech latt 160:- / 695:Bran Caia chianti classico 995:Chinon organic 695:Les Larmes 2018 pinot noir CA 1595:Barolo Tre Ciabot 1195:Langhe Nebbiolo Cascina 750:Demarie Barbaresco 935 :Barolo Giovanni rosso 995:Calera pinot noir 850:MAS Alfa els Pics Priorat 850:ViticcioChianti Classico 795:Logan pinot noir 695:Ypsilon 695:mousserande vin
Champagne Castelnau 160:- / 695:Cava Louis de Verniere 120:- / 480:Champagne Bollinger 1195:Hugvet Gran Reserva 2013 Brut Nature 595:-

öl
Bryggmästaren Guld 72:IPA Bron 72:Spaten 72:Mora Bryggeri olika sorter 72:IPA / Zorn / Amber
San Miquel glutenfri 72:Pilsner Urquell 72:Bryggmästarens bästa mellanöl 65:Warsteiner alkoholfri 45:-

drinks
4 cl 145:- | 6 cl 160:Colorado Bulldog
Perfect Twelve gin, martini, grapefrukt bitter
Gran Margarita tequila, grapefruktjuice, grand mariner, saltfling
French spritz Saint Germain, cava
Gammal Kuban rom, angostura, citronjuice, mynta, champagne
Lotta prosecco, aperol, martini, vermouth, limejuice
Tomat Mary vodka, citronjuice, tabasco, tomatjuice, selleri
Espresso martini espresso, vodka, kaffelikör
Negroni gin, campari, röd vermouth
Kungsholmen punch, citron, fläder
Jackass Campari, apelsin, syryup lime, pisco
Fläder Gin Fizz gin, lime, fläder

