À LA CARTE
aperitif

glas champagne

nv perrier-jouët grand brut

145 kr

capri tonic

limoncello - tonic

155 kr

paloma

tequila - grapefrukt - lime

145 kr

negroni

gin - vermouth - campari

145 kr
bockholmens lemonad
vodka - ingefära - lingon

145 kr

Jag minns första gången jag kom till Madrid, det var i början av 1990-talet och jag tågluffade. Jag stod ensam och
kände mig vilsen, och köpte en macka, en enkel bit bröd
med serranoskinka. Jag visste inte vad det var, men det
var så fruktansvärt gott. Enkelheten och smakrikedomen
från den mackan har nog präglat hela min matlagning.
Den kommer från hjärtat, jag vill göra det enkelt, gott och
så härligt som möjligt för våra gäster. Ett bord belamrat
med tallrikar och glas. Lite rödvin från huvudrätten, glas
med grappa, kaffe. Efterrätter på väg in, huvudrätter på
väg ut. Hög, stimmig stämning. En kväll som aldrig tar
slut. Så ska det kännas på våra krogar.
- Mathias Pilblad

www.bockholmen.com

snacks
55 kr

Saltrostade marconamandlar

135 kr

Löjrom på mandelpotatischips
med syrad grädde och rödlök

förrätt
165 kr

Klassisk råbiff på innanlår

med picklade gulbetor, friterad kapris,
senapsfrön och dijonkräm

155 kr

Citrusmarinerad skrei

med räkor, grön chili, lime, avokado
och ängssyra

135 kr

Friterade svampknyten

med tryffelolja, picklad pumpa och
trädgårdsallad

Ovan:Renovering av
Bockholmen startas 2003
TH: Bockholmen
sommaren 2017

varmrätt
195 kr

Stekt gnocchi

med svartkål, sveciaost, hasselnötter,
brynt smör och salvia

249 kr

Ångad röding

serveras med vitvinssås, forellrom &
grillad spetskål

325 kr

Hängmörad entrecôte

med smörslungade vårprimörer,
potatisterrin & rödvinssås

ostservering
95 kr

Liten ostmacka ”au gratin”

gratinerad brie de meux på smörtstekt
briochebröd, med fikonkaramell och
syrlig skottsallad

dessert
85 kr

Crème brûle

110 kr

Chokladmousse

115 kr

Grossigt avslut

med skogsbär och havre

E.T.C

Har ni allergier eller vill ni veta exakt vad maten
innehåller? Fråga er kypare så berättar vi!

