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

En fin bit lagrad brie de meaux 85 kr

10 gram stör-caviar från Polanko 95 kr

Tryffelsalami 85 kr

Oliver och mandlar 75 kr
från bergen kring Medelhavet

Pan con tomat med ramslök 75 kr

Lyxkonserv från grand gourmet dagspris

snacks

Seafood royale 345 kr/person
Krämigt hummerris, pilgrimsmussla, gambas, tonfisk,  

bläckfisk, röding och musslor
serveras för minst 2 personer

husets stolthet

Tempura på krispiga vårgrönsaker 220 kr 
med ramslöksdressing och krämig kikärta

Spaghetti ”carbonara” 235 kr
med gula kantareller, rökt sidfläsk och rikligt med tryffelpecorino

Lättbakad rödingfile 249 kr 
med rökig potatiskräm, avokado, vattenkrasse och  

gaspacho på gambas

Sallad på grillad tonfisk 249 kr
med avokado, fetaost och krispiga gröna bönor

Spädgris Provençal 299 kr
med gröna bönor, tomater, aioli, steksky  

och pommes frites

Grillad entrecôte 250 gram 325 kr
med haricot verts, bearnaisesås, pommes frites och sallad

800 gram t-benstek för två 650 kr
med vitlökssmör, bearnaisesås, tomatsallad  

och pommes frites

huvudrätter

Citronsorbet med karamelliserad rosmarin och limoncello 75 kr

Rostad sockerkaka med grillad ananas och glass på piña colada 125 kr

Friterad banan med chokladglass 110 kr

Cremé brulée på nutella och söta hallon 95 kr

Vaniljglass med varm licor 43-chokladsås 110 kr

Citronmarängpaj med hallonsorbet 105 kr

efterrätter

Chokladsardiner 45 kr

Chokladtryffel 35 kr

Chokladboll rullad i kokos 45 kr

Geléhallon 45 kr

litet sött

Ugnsstekt fisk på ben 299 kr 
med hummerhollandaise, sockerärtor 

och färskpotatis

kvällens fångst

Frasig ljummen vit sparris 149 kr
med riven tomat och grön majonnäs

Burrata från södra Italien 129 kr
 rullad i rostade frön och brödsmulor

Gratinerade blåmusslor 135 kr
i persilja och vitlök

Toast Bockholmen 195 kr
på räkor, rökt sikrom och frasigt bröd

Blandad råbiff 145 kr 
med smak från grillen, söt och syrlig sallad 

på tomat och lök

förrätter

Crudité på vårgrönsaker 195 kr  
med thousand island-dressing och löjromsdipp

Bockholmsklassiker 225 kr  
husets klassiska löjromsservering som vi serverat sedan öppning

mellanrätter

KVÄLLSSERVERING
serveras från  klockan 17.00




