PAVILJONG

SOMMAREN 2022

SNACKS
Ost & Chark 155 kr
Boquerones 95 kr
Marconamandlar & Oliver 95 kr
”Taco” med löjrom och gräslökscréme 145 kr
”Taco” med räk-& hummerröra smaksatt med chili 145 kr
Frasig fetaost med honung och rostad sesam 105 kr
Friterade gambas smaksatta med chili, vitlök och salladslök 155 kr
Banderillas 70 kr
Ost från Stafva gård med fikonmarmelad 145 kr

FRÅN SKALDJURSBAREN
200 g färska räkor med bröd, aioli, tryffelmajjo, citron 225 kr
½ kanadensisk hummer med bröd, aioli, tryffelmajjo, citron 325 kr
Halvt dussin havskräftor med bröd, aioli, tryffelmajjo, citron 335 kr
200 g rökta räkor med bröd, aioli, tryffelmajjo, citron 225 kr
6 st ostron med schalottenvinegrette och syrad gurka 199 kr/st
10 g Polanco caviar med lök, syrad grädde, crostini 225 kr
30 g Kalixlöjrom med lök, syrad grädde, crostini 325 kr
Skaldjursplateau 895 kr

½ hummer, 250g räkor, 6st havskräftor, 4st ostron
Serveras med aioli, tryffelmajjo, bröd, citron och schalottenvinegrette

STÖRRE RÄTTER
ENTRECÔTE 345 kr
bearnaise, tomat och grönkålssallad och pommes frites

RÖDTUNGAFILÉ 325 kr

färserad med räkor. Serveras med bouillabaise sås, aioli, sockerärtor, vattenkrasse

SÖTA RÄTTER
FRANSK CHOKLADTARTE 110 kr

Serveras med mörk chokladcrème, rostad vit choklad,
mjölkchoklad och hallonsorbet

BAKAD RABARBER 105 kr

Jordgubbar, rostad mandelkaka och vaniljparfait

Har ni allergier eller vill ni veta exakt vad maten innehåller?
Fråga oss så berättar vi!
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SOMMARMIDDAG
895 kr/person (minimumantal 6 pers)
Förbeställs vid bokning av hela bordet – minst 48 h innan

SNACKSLÅDA
En låda fylld med en härlig blandning av snacks som passar utmärkt till
en kall öl eller ett friskt glas rosé.
Friterade mandlar, marinerade oliver, nybakat bröd, krämig burrata,
grillade tomater, blandad chark och ost från Stafva gård.
MIXED GRILL
Serveras på fina fat och skålar.
Grillad entrecote, helgrillad tryffelfärserad vårkyckling, rostad
havsabborre & vitlöksstekta rödräkor.
Serveras med gröna bönor, tomatsallad, frasig potatis, grillad citron, stora
skålar med nyslagen bearnaise samt gremolata.
SOMMARTÅRTA
Jordgubbar, hallon och rabarber samsas med vaniljcréme, vispad grädde
och söta maränger.

DRYCKESPAKET
VINPAKET “GODA VINER” 595 kr/person

Cava med påfyllning vid ankomst, 1 glas till förrätten, 2 glas till varmrätten samt 1
glas dessertvin

VINPAKET “ÄNNU BÄTTRE” 795 kr/person

Champagne med påfyllning vid ankomst, 1 glas till förrätten, 2 glas till varmrätten
samt 1 glas dessertvin

ALKOHOLFRITT PAKET 495 kr/person

FLER VINER
2021 M DE MINUTY ROSÉ, CÔTES DE PROVENCE FR 580:-/FL
2020 SCHEUERMANN RIESLING TROCKEN 1L, PFALZ, GE 850:-/FL
2018 BLACK STALLION CABERNET SAUVIGNON, USA 800:-/FL

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

