
DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE

köket rekommenderar 2-3 mellanrätter 
per person följt av dessert. 

a l lergi?  fråga vad vi kan göra för  just  dig .

KÅLSKÅL   125:-
gravad och rökt äggula, blomkål, rostad 

kålbuljong och syrad silverlök.

dr  yck 1  :  sauvignon b lanc,  chile ,  matetic  135:-
dr  yck 2  :  klassisk a le ,  skel le f teå brygg .  95 : -  

FRITERAD PÖLSA  135:-
svart vitlöksmajonnäs, picklad polkabeta, 

karamelliserad lök, spetskål och 
västerbottensost.

dryck 1:  fr isk  veteöl ,  skel le f teå brygg .   110:-
dryck 2:  champagne,  deutz brut  c lass ic   125:-

25G SIKROM FRÅN LÖVÅNGER 195:-

smetana med rostad lök, schalottenlök 
och mandelpotatischips.

dryck 1:  l jus  lager,  skel le f teå brygg .   85:-
dryck 2:  champagne,  deutz brut  c lass ic   125:-

GOFFIGA BETOR  165:-
picklad polkabeta, mandlar, pocherat och 
friterat ägg, kaprismajonnäs, svedjan 

gårdsost och friterad grönkål.

dryck 1:  syrah,  frankrike,  yann chave  155:-
dryck 2:  fr isk  veteöl ,  skel le f teå brygg .   110:-

MJÖLKKON FRÅN LAUKERGÅRDEN 50G 165:-
råbiff på lättgravad ko, fermenterade 

lingon, sotad schalottenlök, bovete flarn 
och picklade kantareller.

dryck 1:  r ies l ing,  tyskland,  corvers  kauter  125:-
dryck 2:  klassisk a le ,  skel le f teå brygg .  95:-

HÖSTPLOCK  145:-
gulbetsröra, bakad rotselleri och 

sojamarinerad portabello.

dryck 1:   5c l  amonti l lado sherry 50:-
dryck 2:  syrah,  frankrike,  yann chave 155:-

STEKT MANDELPÄRENKLIMP  145:-
picklad kantarell, rårörda lingon, svampskum 

och lingonpulver.

dryck 1:  5cl  amonti l lado sherry 50:-  
dryck 2:  chardonnay,  frankrike ,  paul  mas  110 : -

GURPI   165:-
friterat bröd, orientdressing, renbacon och 

picklade röda vinbär.

dryck 1:  cabernet  sauvignon,  sydafrika ,  org  de rac 135 : -
dryck 2:  l jus  lager,  skel le f teå brygg .  85:-

TOPPFÅGEL   255:-
fågel, rökt långfil, jordärtskockspure, 
svamp, friterad jordärtskocka och svarta 

vinbär.

dryck 1:  syrah,  frankrike ,  yann chave  155:-
dryck 2:   klassisk a le ,  skel le f teå brygg .  95:-

FISKELYCKA   165:-
fisk, rostad morotspure, confiterad morot, 

picklad morot, morotsrösti och svamp 

consomme. 

dryck 1:  champagne,  deutz brut  c lass ic   125:-
dryck 2 :  chardonnay,  frankrike ,  paul  mas   110:-

JAKTTROFÉ   185:-
vilt, dillmajonnäs, dillpicklad lök, svamp 

krokett och frasig svamp.

dryck 1:  cabernet  sauvignon,  sydafrika ,  org  de rac 135:-
dryck  2:  klassisk a le ,  skel le f teå  brygg .  95:-

FJÄLLTUR   165:-
tärnad röding, koriander och syrade bär.

dryck 1:  fr isk  veteöl ,  skel le f teå brygg .   110:-
dryck 2:  chardonnay,  frankrike,  paul  mas  110:-



FRUKT
alvisa 10y, eko brandy 30:-

godet cognac vs 30:-
grönstedts cognac extra 50:-

SOCKER 
diplomatico reserva 35:-

diplomatico ambassador 60:- 
santa teresa 1796 35:-
angostura 1824 35:-

MALT
high coast 35:-

glenfiddich ipa 35:-  
macallan 12y 35:-

glenmorangie signet 55:-
lagavulin 16y 30:- 

KARRA
ALDRIG ÄR MAN SÅ MÄTT . . .   125:-

palt, lingoncreme, brynt smörglass och snö 
med smak av renbacon.

dryck:  5cl  moscatel  de  setûbal  75:-

MANDELS MANDELKAKA 110:-
mandelsmul, vaniljglass, hjortronkompott och 

apelsinkräm.

dryck:  5cl  pedro x imenez  50:-

DROTTNINGSORBET 125:-
bakad chokladmousse, bränd maräng, 
svartvinbärskräm och vaniljskum.

dryck:  5cl  moscato d 'ast i  75:-

OSTBITEN  45:-
fråga vad vi har just idag, serveras med 

fröknäcke & marmelad. 

dryck:  5cl  r ivesaltes  ambré 75:-

PLOCK
RÖKTA MANDLAR 45:-

TUGGAN 25:-
mandelbotten, hjortleversmet, torkat 

renkött svartvinbärskräm

MANDELPÄRENCHIPS MED DIPP 55:-

CHARK 135:-
från hansens i umeå och ölkorv från matverket 

serveras med fröknäcke och grillat bröd.

OSTBITEN 45:-
fråga vad vi har just idag, serveras med 

fröknäcke & marmelad. 

MOUSSERANDE 
EKO BUBBEL 95 / 445:-

ELITE HOTELS CHAMPAGNE 125 / 650:- 
brut Classic, Deutz 

CUVÉE AUTENTIQUE CHAMPAGNE 950:- 

joseph desruets

EKO VITT

RIESLING 125 / 610:-

CHARDONNAY 110 / 550:-

SAUVIGNON BLANC 135 / 650:-

EKO RÖTT

KVÄLLENS RÖDA 110 / 550:-

CABERNET SAUVIGNON 135 / 650:-

SYRAH 155 / 720:-

ÖL & CIDER
SKELLEFTEÅ BRYGGERI, SKELLEFTEÅ

guldstadens lager 85:-
hop on, ipa 95:-

cheerleader cherry pigtail etc, suröl 110:-
fashion dad dolphin wrestler, veteöl 110:-

the ordinary, ale 95:-

CIDRAIE, NORMANDIE 85:-
ekologisk torr äppelcider

hittar du inte det du söker? det finns 
garanterat mer i kylarna, hör med din servis!

ALKOHOLFRITT 
GLOMMERSBÄR 75:-

bärdryck, kvällens urval

RUDENSTAM 55:-
mousserande vita vinbär

KIVIKS MUSTERI 45:- 
ekologisk lemonad

SIGTUNA BRYGGHUS 45:-
pale ale

SPRIT




