
 

FÖRRÄTT 
 

PUMPASOPPA 

Serveras med picklad pumpa, rostade pumpafrön samt grönkålskräm 

125:- (€13) 

 

GRILLAD PILGRIMSMUSSLA 

Serveras i sitt skal med musselskum, emulsion på dill, syrlig gurka samt 

morot och dillolja  

145:- (€16) 

 

KALIXLÖJROM 

Serveras med smörstekt brioche, gräslök, rödlök och crème fraiche 

195:- (€20) 

 

VARMRÄTT 
 

KOLGRILLAD HÄNGMÖRAD RYGGBIFF FRÅN ÖLANDA GÅRD 

Serveras klassiskt med Pommes Frites, Rödvinsssås, Bearnaisésås samt 

grillad gemsallad 

295:- (€30) 

 

VARIATION PÅ SVENSKT GÅRDSLAMM FRÅN VÄSTRA GÖTALAND 

Serveras med krämig terrine på jordärtskocka och potatis, smörstekt 

svamp från Östragärde Gård i Sätila samt lammsky smaksatt med citron 

och timjan  

265:- (€27) 

 

HALSTRAD KUMMEL 

Serveras med kräftskum, grillad spetskål, morotspuré och citronbräserad 

fänkål samt råmarinerad kräfta 

265:- (€27) 

 

  



 

HÖGREV FRÅN ÖLANDA GÅRD BAKAT I 48 TIMMAR 

Serveras kolgrillad med potatispuré, syltad lök och krispig mandelpotatis 

245:- (€25) 

 

HEMMAGJORD SVAMPTORTELLONI 

Serveras med parmesanskum och ragu på blandsvamp från Östragärde 

Gård i Sätila 

245:- (€25) 

 

GRILLAD SVENSK UTEGRIS FRÅN GRÅBO 

Långkokt och grillad fläsksida glaserad med soya, honung och färsk 

ingefära. Serveras i ett briochebröd med inlagd ingefära och soya 

majonnäs, koriander samt syrlig kålsallad 

175:- (€18) 

 

GRILLAD HAMBURGARE 

Serveras medium well med chipottle majonnäs, bacon, karamelliserad lök, 

saltgurka, cheddar samt pommes frites 

195:- (€20) 

 

EFTERRÄTT 
 

CRÈME BRÛLÈE 

Serveras med hallonsorbet och färska bär  

95:- (€10) 

 

ÄPPLE TARTE 

Serveras med kanelglass, citronkräm samt brioche och kanel crumble 

95:- (€10) 

 

  



 

CHOKLADTERRINE 

Serveras med päronglass, karamelliserade nötter och kondenserad 

mjölkpannacotta 

95:- (€10) 

 

CHOKLADTRYFFLAR 

Kvällens chokladtryfflar 

65:- (€7) 

 

SALLADER, SMÖRÅGSAR M.M. 
 

CAESARSALLAD MED KYCKLING FRÅN MOVITZ GÅRD 

Serveras med knaperstekt bacon, riven romansallad och hyvlad 

parmesanost 

195:- (€21) 

 

LANDVETTER AIRPORT HOTELS RÄKSMÖRGÅS 

Serveras på danskt rågbröd med dillmajonnäs, kokt ägg och citron  

195:- (€21) 

 

GRILLAD HEMBAKAD PANINI 

Serveras med mozarella, tomater från Varberg och basilika 

105:- (€11) 

 

GRILLAD HEMBAKAD PANINI 

Serveras med Prästost och svensk tegelrökt skinka 

105:- (€11) 

 

ROSTADE NÖTTER 

Rökt chili och honungsrostade hasselnötter, valnötter, mandel, 

cashewnötter och pumpakärnor 

35:- (4€) 


