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förrätter
N orrøna matjesill 
135
med gräslökskräm, rödlök, västerbottensost och
kokt färskpotatis
T oast skagen 
toppad med en klick löjrom

160

L öjrom 
med potatisterrin, gräslökskräm och rödlök

190

G rön sparris 
med confiterat ankbröst, parmesankräm och
riven tryffel

huvudrätter
K lassiska köttbullar 
serveras med gräddsås, potatispuré, rårörda
lingon och pressgurka

195

K alvschnitzel 
265
med smörsvängda säsongsprimörer, gremolata
och marsala-rödvinssås
H alstrad färsk makrill 
tomat- & olivsalsa, persiljesmör och
mandelpotatis

225

U gnsbakad fjällröding 
variation av blomkål, salladslök, örter och
brynt smör

255

P urjolök ( veg ) 
185
bakad i stenugn med morötter, serveras med
brynt smör, kålrotsmajonnäs och kavringsmulor

från grillen
G rillad lammstek 
med grön sparris, stomp på gröna ärtor och
mynta, rödvinssås

275

165

G rillad ‘ black angus ’ ryggbiff 
från Australien, serveras med grön sparris,
salladslök och bearnaisesås

295

C hèvre - gratinerade betor ( veg ) 
med kanderat valnötskross och
balsamic reduktion

145

B urratina 
med tomatsallad på semitorkade tomater,
olivolja och örter

145

G rillad tonfisk niçoise 
265
sallad på kronärtskocksbotten, bakad tomat,
salladslök, babyspenat och mandelpotatis.
Serveras med sardell- & örtolja samt
tapenadeaioli
G rillad aubergine 
220
med sallad på blandade bönor, mandelpotatis,
odlad svamp, tryffelolja och parmesankräm

mellanrätter
B runnens klassiska räksmörgås 
235
med picklad gurka, majonnäs, kokt ägg och en
liten klick löjrom
G ravad lax 
175
med mandelpotatis, babyspenat och en kräm
på cidervinägersenap

dessert
S mördegsbakelse 
med säsongens bär, grädde och vaniljsås

125

G lass på grön kardemumma 
med päronkompott, salt kolakräm och
kanderade valnötter

125

U gnsbakad rabarber 
med vaniljglass och kaksmulor

115

B ruschetta ( veg ) 
med burrata, bakade tomater och rostad
vitlökskräm

180

B runnens räksallad 
sparris, avokado, majonnäs, kokt ägg och
Rhode Island-dressing

245

C hokladkaka 
med mintkräm, jordgubbskompott och
vispad grädde

B runnens flatbread ( veg ) 
mozzarella, bakade tomater, rostad paprika,
salladslök, basilika och balsamic reduktion

165

V aniljglass 
med kvällens färska bär

95

M örk

35

chokladtryffel 

120

