förRätter

Meny

Lågtempererad pepparbiff ...120 kr
kallskuren, chilimajonnäs,
picklade gulbetor & krutonger

Vitlöksbröd ...70 kr
aioli

Västerbottenostpaj ...120 kr
Röra på rökt hjort. Sallad

Skagen ...125 kr
rödlök, dill, citron, filmjölksbröd

(finns vegetariskt alternativ)

VarmRätter
Ugnsbakad gösfilé ...250 kr
Gös från tidöfiskaren, Västerås
Pinjenötter, rödlök, basilika, parmesan.
Risotto, fräst bacon, betor, olja verde
Passar till:
Bichot Bourgogne,
Chardonnay 450 kr/flaska

Hjortfärsbiff ...185 kr
Viltkött från Fiholm, Västerås
Fläsk från Lövsta kött
Kantarellsås, rårörda lingon,
stompad potatis
Passar till:
Heartwood – Zinfandel, ITA
95 kr/glas, 375 kr/flaska

Halstrad Fjällröding ...235 kr
Röding från Norrland
Skaldjursås, betor,
potatismos med Västerbottenost
Passar till:
Lergenmuller riesling
109 kr/glas 420 kr/flaska

Kalventrecôte/kalvbiff ...245 kr
Kalv från Öster Vrenninge, Fläckebo
Calvadossås, rostade morötter,
bourgognesmör, countrypotatis
Passar till:
Navarro 109 kr/glas 395 kr/flaska

Räktoast ...195 kr
Räkor, smörstekt levain, picklad rödök.
Sioli, tomat, sallad
Passar till:
The clud factory 395 kr/flaska

Husets Hamburgare ...180 kr
Nötkött från Faringe, Uppsala
Pommes, chilidressing, aioli, cheddar,
bacon, picklad rödlök, inlagd gurka
Passar till:
Hantverksbryggeriet BruksPilsner 66 kr

Pestopasta ...175 kr
Tagliatelle med pesto, vitlöksfrästa
champinjoner, soltorkade tomater
Passar till:
Costa del Mulino - Pecorino, ITA
88 kr/glas, 340 kr/flaska

Husets bönburgare ...175 kr
Pommes, chilidressing, aioli
Cheddar, picklad rödlök, inlagd gurka
Passar till:
Oppigårds Everyday IPA 68 kr

Kycklingsallad ...135 kr
Krutonger, parmesan, picklad rödlök,
ceasardressing, m.m

DesSeRter
3 chokladtryfflar ...55 kr (20kr st)
Rom
Kaffe
Hallon & lime

Äppelpaj ...85 kr
Vaniljcrème

Vaniljpannacotta ...75 kr
Hallonkompott, rostad vit choklad

Avslutningen
Ädelost och Recioto ...95 kr
En härligt krämig grönmögelost med
mycket sälta tillsammans med sött
fruktigt och fylligt vin (4cl)
Recioto Valpolicella DOSG

Mörk choklad och rom ...95 kr
75%-ig choklad med mörk, lite söt
fatlagrad rom (3cl)
Plantation anniversary XO Barbados

Glass och Muskatvin ...65 kr
Vaniljglass och muskatvin med toner av
russin och torkad frukt (6cl)
J P Moscatel

