Sea & Salt

.....................................

FÖRRÄTTER
VITLÖKSBRÖD 75 kr.
Gratinerad med parmesan och persilja [G] [L]

GRATINERADE OSTRON 125 kr.
(2st) – med chili vitlökssmör och parmesan,
serveras med surdegsbröd [G] [L]

SASHIMI 165 kr.
Halstrad Tonfisk (Gulfenad) med ingefära,
wasabicrème, japansk soja, svart sesamfrön och
wakame.

CARPACCIO 145 kr.
Med tryffelcréme, rostade pinjenötter,
ruccola och riven parmesan,
serveras med surdegsbröd. [G]

TOAST SKAGEN 145 kr.
Handskalade räkor, majonnäs, rödlök
dill, citron, serveras med surdegsbröd [G]

HUVUDRÄTTER
RÄKFROSSA 239 kr. [per person]
med aioli, citron och nybakad bröd [G]

RYGGBIFF SURF & TURF 315 kr.
med scampi, krossad friterad potatis, svamp,
morot och chilibearnaise

HAVSTALLRIK 335 kr.
Scampi, Tonfisk och Friterade bläckfiskringar
serverad med crudité, Aioli, Pico de Gallo, Mojo
Verde och krossad friterad potatis [G]

GRILLTALLRIK 325 kr.
Kycklingfilé, Salsiccia och Ryggbiff serverad med
crudité, Aioli, BBQ sås, Bearnaise och krossad
friterad potatis

PENNE RIGATE SURF & TURF 245 kr.
Med ryggbiff och scampi med italiensk
tomatsås. [G]

CAESARSALLAD 185 kr.

VEGETARISK
[FÖRRÄTT] PORTABELLO CARPACCIO 145 kr.
Med tryffelcréme, rostade pinjenötter, ruccola,
Favesan och rostad surdegsbröd [G]

kyckling, bacon, romansallad, körsbärstomater,
rödlök, parmesan och caesardressing [L] [G]

MOULES FRITES 265 kr.
Vitvinskokta musslor, grädde, chili, vitlök,
serveras med pommes, bröd och aioli. [G] [L]

[HUVUDRÄTT] GRILLTALLRIK 295 kr.
Med Chorizo, nuggets, falafel, crudité, aioli, Pico
de Gallo, Mojo verde och krossad
friterad potatis [G]

BARN [UNDER 12 ÅR]
HAMBURGARE 95 kr.
med pommes, ketchup, sallad och tomat,
serveras öppen [G]

RYGGBIFF [85 gr] 125 kr.
med pommes frites och bearnaise

EFTERRÄTTER
VANILJGLASS 85 kr.
med äppelkompott och kaksmulor [L]

CITRONSORBET 85 kr.
med mynta och blåbär

CHEESECAKE 95 kr.
i glas med rabarberkompott och digestivekex [G] [L]

3 SORTERS OST 135 kr.
Med marmelad och kex [G] [L]

[G]=INNEHÅLLER GLUTEN
[L]= INNEHÅLLER LAKTOS
HAR DU ALLERGENER ELLER FRÅGOR OM VÅRA INGREDIENSER,
FRÅGA GÄRNA VÅR PERSONAL

