
Vi tar endast emot swish och kort

Lunch Meny
19 - 24 juni 

(Midsommarafton stängt, Midsommardagen från kl16)

Före

Kryddade tunnbrödchips med dipp
55:-

Saltrostade och karamelliserade mandlar, hasselnötter och solrosfrön
55:-

Oliver, Gordal och Manzanilla från Spanien och Lucques från Frankrike
55:-

Sotad strömming med teriyaki och färskost på krispigt tunnbröd vid tillgång 20:-/st

Tartar på innanlår med rökt majonäs, picklad rödbeta och rostad hasselnöt vid tillgång 79:-

Lunch
Silltallrik med 4 sorters sill med olika tillbehör, färskpotatis, citron, ägghalvor 
med dillamjonäs, Najadlax från Söråkers fisk, tunnbrödknäcke, smör och ost 
från Häggby gård

Najadlax från 
Söråkers fisk 

Ost från Höggby 
gård utanför 

Härnösand

169:-

Våffelpaket: först en saltvåffla och därefter våffla med sylt och glass 139:-

Köttvåffla med creme fraiche, kokt ägg, citron och färska örter 95:-

Matjesillvåffla med creme fraiche, kokt ägg, citron och färska örter 95:-

Våffla med egenkokt sylt och vaniljglass 55:-

Sött
Pralin och Salt Vaniljkola 35:-

Mandelmaräng med chokladsmörkräm, lättvispad grädde toppas med 
färska svenska jordgubbar 

95:-

Fikabröd, kolla vad vi har under glaskupolerna på bardisken

Vid allergi kontakta oss!



Vi tar endast emot swish och kort

Kvällens Meny
19 - 24 juni

Före
Kryddade tunnbrödchips med dipp

55:-

Saltrostade och karamelliserade mandlar, hasselnötter och solrosfrön 55:-

Oliver, Gordal och Manzanilla från Spanien och Lucques från Frankrike
55:-

Sotad strömming med teriyaki och färskost på krispigt tunnbröd vid tillgång 20:-/st

Tartar på innanlår med rökt majonäs, picklad rödbeta och rostad hasselnöt vid tillgång 79:-

Veckans måltid 255:-

Stekt makrill med rökt smöremulsion

Blancherad broccoli med skummig vitvinssås 

Bakad fänkål med en röra på rostad mandel, soltorkad tomat och citron

Fransk färskpotatissallad med kapris, rödlök, rädisor och örter 

Romansallad med anjovis och basilika Basilika från 
Söråkers Grönsaker

Måltidspaketet: 
Valfritt snacks 
Helgens måltid
Dessert

385:-

Sött
Pralin och Salt Vaniljkola 35:-

Mandelmaräng med chokladsmörkräm, lättvispad grädde toppas med färska svenska 
jordgubbar 

95:-

Rom och pralin 105:-

Vid allergi kontakta oss!


