
Hummersoppa
med tartar på kammussla, dragonemulsion och frasig lök

Dryckesförslag

alt. 

Variation på betor
med friterad getost, rostade hasselnötter och tagetesört

Dryckesförslag

alt. 

Löjrom
med frasig potatiskaka, syrad grädde, lök och dill

Dryckesförslag

alt. 

Råbiff
med syltad svamp, sojaemulsion, rostad sesam och sotad lök

Dryckesförslag

första serveringen

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

ORANGERIET
LUnCH Hösten 2021 

Charkbricka 175 kr/gäst
med serranoskinka, tryffelsalami, prosciutto, kronärtskocka, oliver, pan con 

tomat och marinerad mozzarella
Dryckesförslag

alt. 

Pizzette Bianca 175 kr/gäst
med rostad paprika, getost, rökt honung och friterade mandlar

med grillad tomat, basilika, sotad lök och syrad zucchini
Dryckesförslag

snaCks 

Meny
Två rätter 795 kr             Tre rätter 945 kr 

Ni komponerar ihop er två- eller trerättersmeny utifrån alternativen nedan. 
 

Vi önskar ert enhetliga val av meny, med undantag för eventuella allergier/
vegetarianer, senast två veckor innan ert besök. 

Tillhörande vinpaket  
som anpassas efter menyn

Vinpaket Lyx 795 kr             Vinpaket 530 kr



Frutti di Mare
Bakad rödtunga, grillade rödräkor, grillade ostron och hjärtmusslor. 

Serveras med gremolata, aioli, ”Patatas Bravas”, rostad tomat, sotad lök, 
vitlöksbröd samt krispig grönsallad

Dryckesförslag

alt. 

Mixed Grill “Black and White”
Helstekt biff, kalventrecôte och lammrostbiff. 

Serveras med krämig potatisgratäng, bakad plommontomat, sotad lök, 
gröna bönor, grillad King Oyster, tryffelcréme, oxsvanssky 

och krispig grönsallad
Dryckesförslag

alt. 

Surf `n `Turf  
tillägg 200 kr/gäst

Helstekt biff, kalventrecôte, bakad rödtunga, grillade rödräkor och ostron. 
Serveras med krämig potatisgratäng, gremolata, tryffelcréme, rostad tomat, 

sotad lök, gröna bönor, ”Patatas Bravas” krispig grönsallad 
samt vitlöksbröd
Dryckesförslag

andra serveringen 

Chokladtryffel 45kr

Madelaine 45kr

tiLL kaffet

½ grillad hummer 240kr

50g Snake River Farm Wagyu 200kr

tiLLägg varmrätt

Chokladmoussetårta
med hallon, passionsfrukt och pistage

Dryckesförslag

alt. 

Blåbärspaj
med mandelsmulor och vaniljcrème

Dryckesförslag

alt. 

Citrontarte
med kanderad pistage, halloncrème och salta lakrismaränger

Dryckesförslag

tredje serveringen

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


