Nyårs brunch
OSTRON

VARMT

Fine de Claire N.4 18 kr/st

Lättångade blåmusslor
från Orust Shellfish 115 kr
Vitlöksmör, gurka och vinägerlök

Utah Beach N.3 38 kr/st
Svenska Crassostrea Gigas ostron 42 kr/st
6 blandade ostron 150 kr/st

Halv gratinerad hummer 295 kr
Nduja, panko

12 st Fine de Normandie 180 kr

Hummersoppa (8 dels hummer) 145 kr
Tartar på hummer, gurka och örter

Alla ostron serveras med citron, rödlök i sherryvinäger
samt vår egen hot sauce smaksatt med enbär.

Lobster roll 185/215 kr (med pommes)
Hummer, selleri, paprika, russian dressing, gräslök

RÄKOR, HUMMER & KRABBA

Fiskgryta 215 kr
Morot, fänkål, potatis, räkor, blåmusslor, chiliolja,
krutonger, aioli

Räkor 1 näve/2 nävar 135/205 kr
Aioli, citron
Rökta Räkor 1 Näve/2 Nävar 95/145 kr
Aioli, citron
Havskräfta 65 kr/st
Koshomajonnäs, citron
Halv kokt krabba 185 kr/st
Koreansk senapsås, citron
Halv kokt hummer 275/st
Chilimajonnäs, citron

PLATEAUER
UD’s plateau 675 kr
2 Ostron, 1 näve räkor, 1 näve rökta räkor, ½ krabba,
½ hummer, 1 havskräfta, marinerade blåmusslor,
smörstekt bröd samt tillbehör
Lyxplateau 795 kr
30 g Vänern löjrom, 2 Ostron, 1 näve räkor,
1 näve rökta räkor, ½ krabba, 1/2 hummer,
1 havskräfta, marinerade blåmusslor, smörstekt
bröd samt tillbehör

SMÅLYX
4 små skagen & löjromsnittar 175 kr
Vänern löjrom, skagen, rödlök, dill, gräslök,
smetana, smörstekt bröd
Potatischips med smetana
och vänern löjrom 85 kr
Pommes och tryffel 80 kr
Örtsalt, tryffelmajonnäs

TARTAR
Koreansk råbiff 135/235 kr
Malet oxkött, koreansk senap, koriander,
rödlök, salladslök, sesamfrön, friterad vitlök,
friterat rispapper, chilimajonnäs.
Vegansk rödbetstartar 125/195 kr
Fermenterad ostronskivling, rödlök, dijon,
kornichonger, kaprismajonnäs, valnötter

DESSERT

BRÖD

Bakat äpple 125 kr
Punchkaramell och svart vaniljglass

Brödservering på tunnbröd
från Stockholm stenugnsbageri 45 kr
Smör med svensk hantverksost och
mjölksyrade morötter

Chokladpudding 75 kr
Vispgrädde och hjortronmylta

FRÅGA PERSONALEN OM DU VILL
SE DEN STORA VINLISTAN

Choklad i ugn 105 kr
Rårörda blåbär, nougatglass
Glass/sorbetkula 55 kr
Crème brulé 65 kr

Pralin 35 kr

