LUNCH

SKALDJUR

VECKANS
Bakad fläsksida med misobuljong
145
med risnudlar, sojamarinerat ägg, pak choi, morot, böngroddar och
chili olja
Panerad sej
med remoulad, crudite på fänkål och silverlök och pommes

145

Bakad spetskål
med pumpa, getost, brynt salviasmör, syrad lök, hasselnötter

135

Skaldjursplatå
2 Ostron, 1 näve räkor,1 näve rökta räkor,
1/2 krabba, 1/2 Hummer, smörstekt bröd samt tillbehör
685
Lyxplatå för två
4 ostron,
2 nävar räkor, 2 nävar rökta räkor, 1 krabba,
1 Hummer, smörstekt bröd samt tillbehör
1350

ALLTID HOS OSS
Räkor 1 Näve 135 / 2 nävar 205
med aioli

Koreansk råbiff
hel 245/ halv 145
med koriander, chilimajo, salladslök, sesam och pommes
Laxtartar

Rökta räkor 1 Näve 95 / 2 nävar 145
med aioli

hel 245/ halv 135

med sandefjordsås, dijon, krasse, senapsfrön och friterad potatis

Kokt krabba Halv 175 / hel 245
med koreansk senapssås

Fiskgryta
215
med räkor, blåmusslor, morötter, fänkål, potatis, chiliolja, krutonger,
aioli
Entrecote 250g
med pommes, bearnaise och romansallad

365

Caesarsallad
175
med romansallad, bacon, kyckling eller eldost och caesardressing
Pumpasoppa
med miso, kokos och bröd

Kokt hummer Halv 275 / hel 375
med chilimajonnäs

OSTRON

med citron, rödlök i sherryvinäger och hot sauce
Fine de Normandie 20 / 12st 220

115

Gold beach 40
Dagens ostron 45
Ostron mix 6st 170

OST & CHARK
Charkbricka
3 sorter 145 / 5 sorter 235
Dagens urval från charkdisken med tillbehör

TILLBEHÖR
Hjärtsallad
med bredsjö hård och smörgåskrasse

55

Pommes med dip

55

Deli deluxe
495
Dagens urval av ost och chark med tillbehör,
Perfekt start för 4 pers
En bit ost
45
Dagens urval ostar med tillbehör
Ostbricka
3 sorter 115 / 5 sorter 210
Dagens urval av ostar med tillbehör
Burratina «rökt»
135

med tomatsirap, grönkål och pinjenötter
Vegetarisk antipasti
95
Labne, mozzarella, oliver, grönsaksröra, sojapicklad paprika

DESSERT
Crème bruleé

75

Hallonsorbet med lakritssås
med lakritssås

65

Vaniljglass
med vispgrädde och kolasås ”sviss”

85

Citronsorbet ”coupe colonel” 2cl vodka

115

