
BEET THE GOAT

COD AND NORI

Bakade betor, getost, honung, 
 mixsallad, valnötter &  
champagnevinegrette

Bakad torsk, beurre blanc med 
dashi, pak choy, vitlöksfriterad 

broccolini & spiced rice

MENU

Vänligen meddela oss om ni har 
några allergier i gruppen!

AMERICAN PIE

Äpple, kanelglass, karamell,  
vaniljcrumble & vit choklad

GROUP

THE  
LOCAL

MEAT THE 
BOARD

TRIBUTE TO
GARDEN

Hela sällskapet skall enas om en gemensam meny, vi tar självklart höjd för allergier.  
Sällskap om 15 gäster eller fler, måste förbeställa dryck. 

SWEDISH DELIGHT

Svensk löjrom, blini, 
 gräddfil & rödlök

BUTCHER’S CUT

Grillad rib eye, berbere bearnaise, 
friterad lök & SOHO fries

CRÈME BRÛLÉE 

Vanilj crème brûlée, citrus  
sallad &  mandarinsorbet

BEET THE GOAT

Bakade betor, getost, honung, 
 mixsallad, valnötter &  
champagnevinegrette

BANG BAO CURRY

Röd curry med linser, broccolini, 
ingefära- & vitlöksstekt spenat,  

koriander- & limeyoughurt,  
cashew & getost

CHILDHOOD MEMORY  
PANNACOTTA

Pannacotta med smak av corn flakes, 
bärkompott, hallon  &  mjölkkrisp

VINMENY 
 För komplett vinlista, fråga gärna!

BASIC 230/PERS

Sommeliers val av rött eller vitt  
2 glas/person.

SOME EXTRA 370/PERS

Skåla med ett glas bubbel.
Sommeliers val av rött eller vitt 

2 glas per person + extra  
påfyllning vid varmrätten.

LET’S GO CRAZY  460/PERS

Lite vassare viner, handplockade 
för ert tillfälle.

Skåla med ett glas champagne
Särskilt utvalda viner, rött eller 

vitt, 2 glas per person + extra  
påfyllning vid varmrätten

Viktigt, vänligen läs nedan information: 

Dessa menyer gäller för sällskap över 8 
 personer. Vi behöver ert menyval senast 4  
arbetsdagar innan ankomst. Har ni synpunkter 
eller särskilda önskemål utöver dessa menyer, 
 vill vi självklart försöka att bemöta dem i  
möjligaste mån. Vi tar givetvis hänsyn till  
 allergier och specialkost. 

Avbokning av gästantal kan göras till och 
 med 12 timmar innan utsatt tid, därefter  
debiteras beställt antal.
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