Varmrätter
Förrätter
Toast Skagen
135kr
Smörstekt surdegsbröd, vispad majonnäs,
handskalade räkor, rödlök, citron,
stenbitsrom & dill.

Husets Schnitzel
189kr
Hemslagen bearnaisesås, rödvinssås, gröna
ärtor, citron & potatis.
Gös
Skirat smör, rödbetor, kantareller dill,
vaxbönor & potatis.

285kr

Burrata Caprese
125kr
Tomater i tricolor, färsk basilika, olivolja,
balsamvinäger, svartpeppar.

Ryggbiﬀ
259kr
Hemslagen bearnaisesås, rödvinssky, stekt
tomat, lagrad cheddar & pommes frites.

Antipasto
95kr
Kockens urval av ostar & chark, serveras med
fröknäcke och säsongens marmelad.

Pulled Oumph! (Vegansk)
195kr
Chipotlekräm, picklad paprika, cornichoner &
pommes frites.

Buffeér

Sallader
Caesarsallad
159 kr
Romansallad, örtmarinerad kycklingﬁlé, rostad
fänkål, pumpafrön, bacon, parmesan &
cocktailtomater. Serveras med caesardressing.
Räksallad
169kr
Romansallad, handskalade räkor, kokt ägg,
gurka, solrosfrön, cocktailtomater, rödlök,
citron & dill. serveras med Rhode island
dressing.

Desserter
Crème Brûlée

115k

Husets sorbet med jordgubbar 88kr
Fråga personalen om våra smaker.

Bokning
När man bokar hos oss under kvällen,
kan man som sällskap välja rätter från
a la cartén eller någon av buﬀeérna, inte
från båda.
Allergi?
Fråga personalen

Säsongsbuﬀén

275kr

Västerbottenpaj med färskost & picklade kantareller.
Parmaskinka och chorizo med ﬁkon och rostade
solrosfrön på en bädd av ruccola.
Krispig sallad med gurka, rödlök och bakade tomater
med krossade pumpafrön.
Romdipp med saltade majschips.
Stenugnsbakad bröd med vispat smör och aioli.
Hårdost cheddar & brie med egengjord marmelad efter
säsong.

Tillskottsbuﬀén

295kr

Kallskuren rostbiﬀ med tomatsalsa och lagrad hårdost.
Kycklingﬁlé med kall krassesås med vitlök.
Rostad kronärtskocka med bakade tomater i örter och
krispig sallad.
Melon- och gurksallad med spenat, rödlök och
krossade pumpafrön.
Rostad potatissallad med granatäpple och grönkål i
vinägrett.
Brieost med vår egenlagad marmelad efter säsong.
Stenugnsbakat bröd med vispat smör.

Medelhavsbuﬀén

350kr

Örtkrydda ﬂäskﬁlé på en bädd av ruccola,
toppas med örtolja.
Lufttorkad skinka & salami, torkade ﬁkon och solrosfrön.
Stekt kycklingﬁlé med fetaost, honung & valnötter.
Grekisk bondsallad med Kalamata oliver & mozzarella.
Sallad med rostad kronärtskocka, skogschampinjon,
paprika & lagrad hårdost.
Potatisgratäng med timjan.
Stenugnsbakat bröd med brieost & aioli.

