förRätter
Lågtempererad pepparbiff ...120 kr
Kallskuren, chilimajonnäs picklade
gulbetor, krutonger
Sill & lax ...120 kr
2 sorters sill, 2 sorters lax
Ägg, Potatis

Meny

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

Gröna gången ...195 kr
Baljväxtfärsbiff, countrypotatis.
Grönkålssallad med valnötter och
ädelost. Ugnsbakad brysselkål med
flingsalt. Tomatpestocreme
Passar till:
Costa del Mulino
88 kr/glas 340 kr/flaska

Skaldjurssoppa ...105 kr
Krutonger

Supé

VarmRätter
Ugnsbakad gösfilé ...250 kr
Gös från tidöfiskaren, Västerås
Pinjenötter, rödlök, basilika, parmesan.
Risotto, fräst bacon, betor, olja verde
Passar till:
Costa del Mulino
88 kr/glas 340 kr/flaska

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

Hjort x 2 ...285 kr
Fiholm (Rytterne, Västerås)
Hjortfilé, rökt hjort. Rödvinssås,
potatisbakelse, rostade betor
Passar till:
Jacobs Creek double barrel
490 kr/flaska

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

Julvarmt ... 180 kr
Julvarmrätt med bland annat köttbullar,
revben, julskinka och mycket mer
Passar till:
Vinternarren (öl)
79 kr/flaska (33cl)

Krämig skaldjurssoppa
med vinkokta blåmusslor
Lågtempererad pepparbiff,
Kallskuren, chilimajonnäs picklade
gulbetor, krutonger
Kalventrecôte/kalvbiff
Kalv från Öster Vrenninge, Fläckebo
Calvadossås, rostade morötter,
Bourgognesmör, countrypotatis
eller
Gösfilé
Gös från tidöfiskaren, Västerås
Pinjenötter, rödlök, basilika, parmesan.
Risotto, Fräst bacon, Olja verde
Vaniljpannacotta
Hallonkompott, vit choklad
495 kr
Dryckespaket gös 235 kr
Dryckespaket kalv 256 kr

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

Julgodis ...75 kr
Ett fat med blandade sorter
hembakat godis

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

