Meny
Förrätt
LÖJROM FRÅN VÄTTERN
195
Löjrom, rödlök, citron, dill, smetana & toast
TOAST SKAGEN
175
Räkor, majonnäs, citron, dill & löjromstopping
PELLE JANSSON
195
Carpaccio på Oxfilé med vätternlöjrom, riven
pepparrot, äggula & rödlök
LURENDREJARN
145
Gräddvispad mozzarella med sallad på
gårdstomater och basilikaolja

VI ÖNSKAR ER EN TREVLIG STUND HOS OSS!
MEDDELA OSS OM EVENTUELLA
ALLERGENER.

Varmrätt
FISKGRYTA
225
Krämig gryta på havets frukter,
Juliennegrönsaker & potatis med en touch av
saffran

DIRTY BURGER
195
Rustik hamburgare med sallad, picklad rödlök,
bacon, ost, pommes frites samt
tryffelmajonnäs & köksmästarens dressing

LAMMRACKS
285
Rosastekta lammracks, potatis- och
rotfruktskaka, picklade betor och morötter
med chevre- och rosmarincrème

HAPPY COW BURGER
195
Vegetarisk burgare med ost, picklad rödlök,
pommes frites samt tryffelmajonäs &
köksmästarens dressing

FJÄLLRÖDING
295
Vildfångad röding, forellrom, rotsakspuré med
ljuvligt god äpple- & messmörsås

PER’S VEGETARISKA
195
Ugnsrostade rotfrukter med pumpakräm,
picklade kantareller, bakad blomkål samt
dragonsås & brynt pepparsmör

PLANKSTEK
285
Hängmörad biff, hemslagen bearnaisesås,
duchessepotatis, grön sparris serveras på
ekplanka

CHEVRÉSALLAD
175
Ljummen Chevrésallad med variation av betor,
päron, sallad, trädgårdstomater, pinjenötter &
honungsvinägrett

WIENERSCHNITZEL
285
Schnitzel på kalv, ansjovissmör, rödvinssås
samt pommes frites och grillad citron & capris
JÄMTLANDSREN
225
Vår populära renskavsgryta med puré, rårörda
lingon & mormor Kajsas pressgurka
WALLENBERGARE
195
Fluffig kalvfärsbiff med potatispuré, rårörda
lingon, gröna ärtor & skirat smör

Barnmeny
PLÄTTAR
95
Mini pannkakor, grädde och sylt
KORV OCH POMMES FRITES 95
MINI WALLENBERGARE
95
Wallenbergare, potatismos & lingonsylt
HAMBURGARE
95
Hamburgare 100 g, bröd & pommes frites

Efterrätt
CHOKLADFONDANT
95
En himmelsk dröm för chokladälskaren,
toppas med ärlig grädde och bär
CREMÉ BRULÉ
95
Knäckig yta, len kärna tillsammans med
fjällmyrens guld
LOKALA OSTAR
95
Triss i ostar med passande marmelad,
frukt & kex
MARÄNGSVISS
95
Barnkalas på banan, grädde, glass, maräng
toppas med chokladsås
TRE SLAG
195
Kaffe, Cognac 4 cl & Pralin (utan Cognac 95)

ÖNSKAR NI BESTÄLLA KAFFE, AVEC ELLER
ANNAN DRYCK, BE PERSONALEN KOMMA
MED DRYCKESMENYN TILL ER!

