


Co c k t a i l s
MISS ROSEMARY

Fruktig drink med en fräsch smak av apelsin och en 
söt örtig smak av rosmarin

Vodka, apelsin, rosmarin, citron 

 
APPLE PIE SOUR

En mustig smak av syrligt äpple och söt kanel 

Calvados, söt vermouth, citron, kanel, äggvita 
 
 

CHEVERNY
Sötma och syra i en välbalanserad drink med  

ljuvliga smaker av hallon och Björnbär med toner av anis 
 

Chambord, Sambuca, citron, socker, äggvita 
 
 

PREMIUM GIN & TONIC

Hendrick´s Gin - tonic,gurka & svartpeppar 

Plymouth Sloe Gin - tonic & lime 

Säsongens GT - fråga personal 
 

159 SEK



Co c k t a i l s
FRANGELICO MARTINI

En kall kaffedrink med en söt smak av hasselnöt

Frangelico, vodka, espresso

WHIPPED WHITE RUSSIAN
En nytolkning av den klassiska Belgiska drinken.  

Söt kaffe smak
 

Vodka, Kahlua, mjölk, vispat kaffe 
 
 

BLACK NEGRONI 
En twist på den Italienska klassikern där den bittra  

Campari är utbytt mot den söta kaffelikören Kahlua.
 

Gin, Kahlua, söt vermouth
 

VARMA KAFFEDRINKAR

Irish Coffee - Jameson, farinsocker, kaffe, grädde Kaffe  

Karlsson - Baileys, Cointreau, kaffe, grädde 

Kaffe Dom - Dom Benedictine, kaffe, grädde 

159 SEK



Ma t m e n y
SWEDISH BOWL  

Matvete, ärtor och rostade solroskärnor som blandas med 
örter, toppas med bakade rotfrukter, picklad rödlök och aioli. 

Välj därefter proteinkälla: 
- Veganska dumplings 

- Grillad kyckling 
Wheat, peas and roasted sunflower seeds mixed with herbs,  

topped with baked root vegetables, pickled red onion and aioli. 
Choose protein source:  

- Vegan dumplings  
- Grilled chicken

195 

RÄKTRÅLARE
Handskalade räkor, grillat bröd, roman, tomat, ägg, gurka, 

majonnäs och citron 
Hand-peeled prawns, grilled bread, romaine, tomato,  

egg, cucumber, mayonnaise and lemon 
195  

OST & CHARK 
Variation på ostar och charkuterier serveras  

med fröknäcke, säsongens marmelad och oliver 
Variety of cheeses and charcuterie served with seed  

crackers, seasonal marmalade and olives  
195 

TILLTUGG 
Marinerade oliver / Värmlandschips / Nötmix 

Marinated olives / Crisps from Värmland / Mixed nuts 
55 SEK/st



Kaf f e m e n y

ESPRESSO
Enkel/Dubbel 25/30

CAPPUCCINO
Enkel/Dubbel 35/40

CORTADO 
40

ESPRESSO TONIC (KALLT)
Tonic, is & dubbel espresso

50

ESPRESSO MACCHIATO
Enkel/Dubbel 28/32

KAFFE LATTE
Dubbel 45

Enkel (Lat te macchiato) 40

ISLATTE (KALLT)
Mjölk, is & dubbel espresso

45

Til lsammans med Era of We har vi tagit fram ett unikt specialkaf-
fe. Era of We låter odlarna sätta priset på sina egna kaffebönor 
för at t säkra en stabil inkomst och för at t kunna for tsät ta utveck-

la sin gård. Kaffeodlarna får dessutom bygga sina egna var-
umärken, berätta historian om sin gård och deras arbete bakom 

varje kopp.

Kaffet vi serverar kommer från Sipi Fal ls som består av f lera 
gårdar på slut tningen t i l l  Mount Elgon i Uganda. I århundraden 
har den mineralrika jorden vid Afrikas äldsta vulkan gett näring 

t i l l  de famil jeägda gårdarna som odlar kaffe i området. 

Et t fyl l igt och smakrikt kaffe med toner av
sötlakri ts, mörk choklad och russin.

Skanna här och läs mer  
om kaffet från Sipi Fal ls.



Ch a m p a g n e  &  V i n
CHAMPAGNE
Champagne Castelnau Brut Reserve    144/825 
Deutz Brut Classic     159/895

VITT 
Badet Clement Cuvee Prestige Blanc 95/395
Koenig Riesling  129/495
Saint Clair Pioneer Sauvignon Blanc 129/495
Bourgogne Chardonnay Septembre     129/495
Naudin Chablis           149/595

RÖTT 
Badet Clement Cuvee Prestige Rouge 95/395
Rizzardi Valpolicella Classico 129/495
Edouard Delaunay Septembre Pinot Noir 129/495

ROSÉ
Badet Clement Cuvee Prestige Rosé 95/395



ÖL & CIDER
Öl på tapp 40 cl    79
Lokalproducerad öl 33 cl 89
Sommersby cider 33 cl     
75Sleeq - lokalproducerad hard seltzer 33 cl 75

ALKOHOLFRITT
Natureo rött o vitt    52/195 
Richard Juhlin Blanc de Blancs  62/295
Carlsberg Non Alcoholic   49
Sommersby non alcoholic     49

LÄSK & SMOOTHIE
Läsk/Ramlösa    35
Rscued 39
Smoothie   69

- Jordgubb/mango/blåbär/acai
- Mango/passionsfrukt/ananas
- Banan/grönkål/avokado/citronzest

Dry c k e s m e n y




