KLASSISKA VARMRÄTTER / CLASSIC MAINCOURSES
HUSETS KLARA FISKSOPPA
med räkor, aioli och vitlöksbröd

305

FISH SOUP OF THE HOUSE
with shrimps, aioli and garlic bread
SJÖTUNGA MEUNIÈRE

645

SOLE MEUNIÈRE
HELSTEKT RÖDTUNGA
med kapris, rödbetor och pepparrot

365

FRIED HOLE WITCH
with caper, beet roots and horseradish
HELSTEKT BERGTUNGA
med vitlökfrästa champinjoner, steklök och persilja

495

FRIED HOLE LEMON SOLE
with garlic fried champignons, small onions and parsley
SMÖRSTEKT GÖSFILÉ
med gräddkokt skogsvampsås

345

BUTTER FRIED FILLET OF PIKE PERCHE
with cream boiled wild mushrooms
FISH´N CHIPS
med grönärtspurè och remoulad

295

FISH´N CHIPS
with green pea puree and remoulade
DAGENS ÅNGADE FÅNGST
med ägg, räkor, pepparrot och beurre noisette

375

TODAYS STEAMED CATCH
with egg, shrimps, horse radish and beurre noisette
ÅNGAD BERGTUNGAFILÉ
med Chablissås och ångade grönsaker

355

STEAMED FILLET OF LEMON SOLE
with white wine sauce and steamed vegetables
MOULES FRITES

290

MOULES FRITES

LUNCH KLASSIKER
(dessa rätter serveras endast på angivna veckodagar mellan 11:00 - 16:00)

Måndag

STEKT SALT SILL med gräddkokt lök och kokt potatis

178

FRIED SALT HERRING with cream boiled onion
Tisdag

GÄDDQUENELLER med skaldjurssås

178

PIKE QUENELLES with seafood sauce
Onsdag

STEKT STRÖMMING med potatispuré, rårörda lingon och skriat smör

178

FRIED HERRING with potato puree, lingonberry and melted butter
Torsdag

LAXPUDDING med skirat smör

178

SALMON PUDDING with melted butter
Fredag

HUSETS FISKGRATÄNG med vitvinssås, räkor och parmesan

298

FISH GRATIN with white wine sauce, shrimps and parmesan cheese
Många av våra rätter går att få glutenfria eller laktosfria och om ni har någon annan allergi så säg gärna till
så hjälper vi er att anpassa rätten efter er allergi.

Many of our courses can be served gluten or lactose free and if you may have any other allergy, please let us
now so we can help you customize the dish after your allegy.

