LUNCHMENY
vecka 20 / 2019

något gott innan maten
glas champagne

nv perrier-jouët grand brut

140 kr

aperol spritzer

aperol - cava - soda

120 kr

dry martini

gin - torr vermouth

130 kr

french 75

gin - citron - socker - champagne

139 kr
negroni

gin - campari - söt vermouth

130 kr
bockholmens fläder sour

gin - fläderlikör - citron - socker

130 kr

www.bockholmen.com

135 kr

dagens lunch vecka 20

mån

biff lindström

med saltgurka, persiljesmör, sky och
rostad färskpotatis

tis

kyckling i dragonvelouté

med rostad färskpotatis, dijonsenap och
picklad morot

ons

friterad västerhavsfisk

tors

grillad chorizo

med grönärtskräm, pommes frites och picklesmajonnäs

med fetaostkräm, tomat- och paprikasalsa, sotad lök
och basilika

fre

wallenbergare

med potatispuré, rårörda lingon, och gröna ärtor i
skirat smör

somriga bockholmenrätter
för lunch
195 kr

bockholmens oxburgare

195 kr

bönburgare 5 spice

halv 165 kr
h e l 265 kr

toast skagen

165 kr

veckans grönt: pasta pappardelle

med baconnubb, hemlig dressing och lagrad cheddar

med lättrökt paprikadressing, sötsyrlig lök, avokado och
kryddiga pommes

med en klick löjrom, dill och pepparrot

i tomatsås med kronärtskocka, oliver, fetaost och ruccola

185 kr

veckans sallad: varmrökt lax

165 kr

veckans franska omelett

bakad ägg, picklad gurka och senap

med stuvad svamp och lagrad cheddar, serveras med
grönsallad

förrätter
165 kr

vit sparris

165 kr

råmarinerad lax och tonfisk

gravad och kokt i rapsolja, med löjromshollandaise,
gräslök, lagrad prästost och puffat bovete
(görs gärna vegetarisk)

i picklad soja, med shiitakesvamp, avokado, gurka och
grönt äpple

huvudrätter
285 kr

ångad rödingfilé

225 kr

denna månads köttbullerätt:
kalvköttbullar ”a la teki”

med gräddfilskrossad färskpotatis, grön sparris, picklad
gurksallad, och gräddig blåmusselsås med fänkål

tomat- och fetaostgratinerade kalvköttbullar, med rostad
färskpotatis, krämig gurksallad och mynta

345 kr

grillad svensk hängmörad entrecôte

med madeirasky, brutet bearnaisesmör, pommes anna,
tomatconcassé och brytbönor stekta i syrlig lök

dessert
105 kr

noppade jordgubbar

110 kr

mörk choklad i glas

35 kr

chokladtryffel

195 kr

grossigt avslut

marinerade i lime och fläder med friterad sockerkaka,
lättbrända maränger samt kardemumma och yoghurt
glass

med chokladmousse, hallonkräm, nötcrisp och lättvispad
blåbärsgrädde

med baileys

valfri finkaffe, cognac och chokladtryffel

vinet & all annan dryck
bubbel på glas

nv perrier-jouët grand brut, champagne, fr
nv cava villa conchi reserva, sp
nv crémant de bourgogne blanc de blancs brut

vitt på glas

140
110
130

2017 chablis sainte claire vieilles vignes, j-m brocard, bourgogne, fr
2017 sancerre “les pierris”, domaine champault, loire, fr
2016 bockholmens chardonnay, laurent miquel, languedoc, fr
2017 generations spätlese trocken, pauly, mosel
2016 marqués de murrieta, pazo barrantes, albarino, sp
2017 soellner, toni gruner veltliner, at
2016 culinaria chenin blanc, sa

rosé på glas

2017 m de minuty rosé, provence, fr
2017 bockholmens cinsault/syrah rosé, languedoc, fr

rött på glas

2016 bockholmens syrah/grenache, laurent miquel, languedoc, fr
2017 bockholmens pinot noir, laurent miquel, languedoc, fr
2014 cabernet sauvignon, lander-jenkins, kalifornien, us
2015 central coast pinot noir, calera, kalifornien, us
2014 the wine people, volpetto chianti reserva, it
2014 montefalco rosso it
2017 logan weemala pinot noir au

flasköl, cider & premix

melleruds utmärkta pilsner
wisby lager
birra moretti toscana 50cl
hale to nothing pale ale
kallholmens levande ipa
omnipollo nebuchadnezzar ipa
electric nurse pale ale
poppels american pale ale
wisby weisse 50 cl
firestone walker pivo
galipette, torr äppelcider
kivik äpple och flädercider
absolut mixt cloudberry/apple
absolut mixt blueberry/lime

kaffe

kaffe
espresso
dubbel espresso
cappuccino
caffè latte
earl grey
grönt te
rooibos lava rött te

63
65
85
69
69
79
79
79
87
92
75
65
65
65

120
110

110
125
135
170
115
125
135

alkoholfritt

richard juhlin piccolo
110
jacob´s creek, shiraz
50
leitz eins, zwei, zero vitt
50
leitz eins, zwei, zero rosé
50
mikkeller drink’in the sun 0,3% 69
lättöl
34
fresh, bubbelvatten
34/55
läsk coca-cola, fanta, sprite
38
ginger beer
47
iste, äpple och fläder
45
juice
38
äppelmust
49

brännvin
34
26
34
36
42
34
34
34

155
145
110
120
130
115
130

absolut vodka
skåne
aalborg jubileum
bäska droppar
hallands fläder
linie akvavit
op anderson
rånäs
nyköpings brännvin

24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl

