MENY
SVE

FÖRRÄTTER
ROSTAD BRUSCHETTA 6,90
gratinerad med vitlök och ost, rucola och örtolja

MURKELSOPPA L,G 8,50
SNIGELPANNA L,G 9,50
sniglar gratinerade med roquefort och vitlök, serveras med rostat vitlöksbröd

RÄKPANNA L,G 9,50
rostat bröd

KARAMELL IBERICO (SMAKU 2019) L,G 10,50
karamelliserad och friterad Iberico-gris, rödlök confit och rostad vitlök

FRITT MIX 8,50
2 kpl chili cheese pickers, 2 kpl mozzarellastickor, 3 kpl öl-lökringar
serveras med selleri, morot och chilimajonnäs

SIIPIWEIKOT L,G
VINGAR 10/20 KPL 9,00/14,50
serveras med seller, morot och blue cheese dipp
VÄLJ EN SÅS
medium
hot
kamikaze

SALLADER OCH VEGE
CAESARSALLAD 13,90
roman- och issallad, caesarsås, bacon, grovriven parmesan och krutonger

MED GRILLAD KYCKLINGFILÉ 17,50
MED LAXFILÉ 18,90

GETOSTSALLAD 15,90
rostad getost, roman- och issallad, rucola, marinerad rödlök, melon, körsbärstomater,
gurka, saltrostad nötter, djävulssylt och rostat bröd

VARM KYCKLINGSALLAD 17,50
grillad kycklingfilé, buffalomozzarella, roman- och issallad, rucola, marinerad rödlök, melon,
körsbärstomater, gurka, balsamicosirap och rostat bröd

GRÖNSAKSBIFFAR G 14,50
bearnaisesås, batat pommes frites och säsongens färska grönsaker

ROSTAD SEITAN 16,50
rostade seitanchips på focaccia bröd, marinerad rödlök,
djävulssylt och criss cross potatis med avokadosalsa
(vegan)

FISK
GRÄDDIG LAXSOPPA L 14,50
skärgårdsbröd

ROSTAD LAX L,G 21,50
murkelsås, sparris och krossad potatis med vitlökssmör och parmesansmulor

STEKTA STRÖMMINGAR L 17,00
smält smör och potatismos

PASTA
PASTA CARBONARA L 15,50
tagliatelle, rostad grissida, ägg och parmesan

KALLRÖKT LAXPASTA L 16,50
kallrökt lax och tagliatelle i citron-dill-smetanasås, räkor och parmesan

KYCKLING-ROQUEFORTPASTA 16,50
tagliatelle i roquefortsås, grillad kycklingfilé och parmesan

KYCKLING
FRUKTIG KYCKLINGSMÖRGÅS 14,50
grillad kycklingfilé på rostat bröd, bearnaisesås, grillad ananas och persika, färsk sallad
EXTRA POMMES FRITES 3,00

HUSETS KYCKLINGKORG L 13,90
panerad och friterad kycklingfilé, sweet chili- och vitlöksmajonnäs, grönsaker och pommes frites

BACON-PEPPAR KYCKLING G 17,90
grillad baconlindad kycklingfilé, gräddig pepparsås och husets klyftpotatis

KYCKLING PÅ SEIREENIS VIS 18,50
panerad och friterad kycklingfilé fylld med mozzarella och jalopeno,
chilimajonnäs, pommes frites och parmesan

GETOSTKYCKLING G 19,50
grillad kycklingfilé, rostad getost, djävulssylt, rödvinssås och röstipotatis

GRIS
JÄGARBRÖD L 14,50
grillad grisytterfilé biff, rostad bröd, murkelsås och färsk sallad
EXTRA POMMES FRITES 3,00

PYTTIPANNA

WITH A TWIST L,G

17,50

långkokt grissida, chorizo, lök och stekta potatis i grädd, ägg och balsamico

SCHNITZEL PÅ SEIREENIS VIS 18,20
grisschnitzel fylld med vitlök och cheddarost, aioli och stekt vitlökspotatis

GRISSCHNITZEL FRÅN LAPPLAND L 18,50
grisschnitzel fylld med rökt renkött och färskost, chilimajonnäs och husets klyftpotatis

PEPPARGRIS L 17,50
grisschnitzel, gräddig pepparsås och pommes frites

GRIS PÅ TVÅ VIS G 18,50
grillad overcooked grisnacke och färsk chorizo, rödvin- och cheddarostsås,
krossad potatis med vitlökssmör och parmesansmulor

GRIS LÖVBIFF 300G L,G 18,90
tunnbultad och grillad grisytterfilé, kryddsmör, BBQmajonnäs, pommes frites

OXE OCH LAMM
HUSETS BACONBURGER 16,50
chef wotkins 200g hereford köttfärsbiff, rökt ost, bacon, tomat, marinerad rödlök, issallad,
chilimajonnäs och pommes frites
PORTIONEN KAN OCKSÅ FRAMSTÄLLAS MED KYCKLINGSFILÉ ELLER MED GETOST

CHEESE BURGER 16,50
chef wotkins 200g hereford köttfärsbiff,, cheddarostsås,
tre pepparsmajonnäs, saltgurka, röklök och pommes frites med parmesan
EXTRA MAJONNÄS/DIPP 2,00

GRILLAD LEVER L,G 17,90
krispig bacon, rödvinssås, lingon och potatismos

LÖVBIFF L,G 23,50
tunnbultad och grillad oxytterfilé, kryddsmör och pommes frites

OVERCOOKED OXNACKE G 24,50
långkokt och grillad oxnacke, rödvin- och bearnaisesås och emmental-potatisgratäng

GRILLBIFF 200G/400G L,G 25,90/34,90
grillad oxytterfilé, rödvinsås, kryddsmör och
krossad potatis med vitlökssmör och parmesan

HUSETS PEPPARBIFF L,G 33,50
black angus 200g oxfilébiff, gräddig peppar-konjaksås och husets klyftpotatis,
serveras på gjutjärnspanna

ROSTBIFF AV LAMM G 24,90
grillad åländsk rostbiff av lamm, mörk myntasås med vitlök, emmental-potatisgratäng

PIZZA
MARGARITA 10,90
tomatsås, buffalomozzarella, basilika-olivolja

VEGE 13,90
färsk ananas, buffalomozzarella, rödlök, halvtorkad tomat, rucola
kan göras veganskt

AL CAPONE 13,50
skinka, färsk ananas, auraost

OPERA 13,50
skinka, tonfisk, chorizo

CHILI 14,90
chorizo, färsk ananas, jalopeno, auraost, chilisås

KANUUNA 14,90
bacon, chorizo, skinka, rökt renkött, bbq-majonnäs

SALMONE 15,50
rökt lax, stora kaprisar, rödlök, smetana ja färsk dill

FETA POLLO 14,90
grillad kyckling, fetaost, halvtorkad tomat, bearnaisesås, rucola

CHEVRE POLLO 15,50
grillad kyckling, getost, djävulssylt, rucola

DELLA CASA 15,90
med fyra fyllningar enligt eget val

EXTRAFYLLNINGAR 3,00
skinka, tonfisk, rökt lax, rökt renkött, chorizo, grillad kyckling, bacon,
räkor, roquefort ost, auraost, buffalomozzarella
EXTRAFYLLNINGAR 2,00
fetaost, parmesan ost, jalopeno, stor kaprisar, röklök, färsk ananas, halvtorkad tomat,
rucola, dill, smetana, basilika-olivolja, bbq-sås, bearnaisesås

