SKALDJURSAFTON
5:a oktober till 19:e november

LILLA MENYN 695:- / STORA MENYN 995:Vid ankomst
Rödräka – friterat
Den argentinska röd räkan är som gjord för att fritera.
Vi doppa den i vår ”hemliga beer-batter” innan vi friterar
den frasigt. Till denna första tugga serveras en emulsion
smaksatt med fermenterad vitlök och chili. Det borde få liv
i smaklökana

Första serveringen
Kammussla – halstrat
En halstrad terrin gjord på de finaste kammusslorna.
Serveras som sig bör med garnityrer av blomkål, äpple och
kapris. En smakkombination som aldrig blir omodern

Andra serveringen
Blåmusslor – ångade
Vår nytolkning av en klassiker. Blåmusslor, vitlök och
persilja tillsammans med torrt vitt vin och grädde. Vad mer
kan egentligen önskas…?

Tredje serveringen
Snökrabba – rilette
Denna fantastiska krabba fiskad i de kallaste vatten, kokas,
plockas och vänds upp med en aromatisk tryffelcrème och
rikligt med finskuren gräslök. Vi serverar den kall med ett
frasigt flarn av ”fuille de brick”

Fjärde serveringen
Kalix Löjrom – saltad
”Havets guld”!!! Vi serverar denna svenska delikatess
med en sammetslen potatis crème, syrad grädde, dill och
uppfiskande citron

Sk a ld jusp lat a e u

Femte serveringen

Femte serveringen, ingår i stora menyn

ingår i lilla menyn

Hummer - soppa

Kvällen höjdpunkt! En härlig 5:e servering av blandade
skaldjur med tillbehör
½ kanadensisk hummer, 2st ostron, 4st havskräftor, 100g
färska räkor, aioli, tryffelmajjo, citron och nybakad foccacia
fylld med potatis, tomat, fänkål och kummin

Vinko kta hjärtmusslor samsas med tomat och fänkål i

tallriken. Vi täcker det med en skummig soppa smaksatt
med cognac. Till detta serveras nybakad potatis-foccacia
och självklart en skål med aioli

Dessert
Chokladmoussebakelse - ”Bockholmen”
En mörk chokladmoussebakelse avslutar vi middagen med. Det
garneras med pistage och variation på härligt söta hallon

Lilla A la Carten
Förrätter

Varmrätter

Dessert

Kammussla 155kr
Blomkål, äpple, kapris

Oxkind 265kr
Tryffelsky, mandelpotatispuré, confiterad lök

Chokladmoussebakelse” Bockholmen” 100kr
Hallon, pistage, citron

Kalixlöjrom 225kr
Mandelpotatis, syrad grädde, dill

Entrecote ”Dry aged” 365kr
Dragonemulison, ”tomatsallad”, frasig lök, rösti

Knäckig äppelpaj 100kr
Vaniljglass, kardemumma, calvados

Getost 145 kr
Tomat, honung, fuille de brick

Ravioli 255kr
Rostad kål, confiterad äggula, Karl-Johan svamp, parmesan

Glass/sorbet 45kr
Dagen utbud
Chokladtryffel 45kr

