
Pingst och Morsdagshelgen 29-31 maj
I en värld som just nu är ur balans på så många plan är vi oerhört glada att ni tänker på oss. 

Ni hjälper oss på vägen till att finnas kvar, till andra sidan av denna obalans - Tack! 
Vi tar endast emot kort och swish - reserverar för eventuella ändringar

Vid allergi - fråga oss! 

Rökta räkor 299:-

Perfekt som liten försmak till sommaren, vi packar en liten påse med 500gr rökta räkor, aioli, bröd, 
citronskiva och handservetter, perfekt för 2 personer att dela på. 
Reservationer för att den kan ta slut, så förboka den gärna

Hamburgare 4-pack 220:-

I smidig fryst vakuumförpackning finns ett 4-pack av 160gr hamburgare på kött från Skäggsta, perfekt 
att ha i frysen, enkelt att tina och grilla på närsom. Inkluderas även 4st frysta durumbröd. 
Reservationer för att den kan ta slut, så förboka den gärna

Utflyktspåse 49:-

Boosta upp promenaden med en utflyktspåse! Den innehåller en nattjäst fralla bredd med riktigt smör, 
lågtempat nöt av eko-kvigor från från Skäggsta Gård, vi packar ner en festis och en powerbar gjord på 
massa nötter och godsaker - Mums! 
Reservationer för att den kan ta slut så förboka den gärna

Helgens 3-rättersmeny
469 -/pers

Halstrad och mirin-marinerad pilgrimsmussla, vitlökskräm, salladslök och örtolja
~ ~ ~

Torskrygg med brynt smör, potatispuré, gula söråkerstomater, friterad kapris, vinsås och färskriven pepparrot
~ ~ ~

Egengjord rabarbersorbet med Åstöhonung, mjuk citronkaka, ostkräm och smulade maränger

Äta här Take away

Mindre
Lantchips   Med creme fraiche och brynt smör 75:- 69:-

Stekströmming på tunnbröd med dill 65:-

Rökta räkor med aioli, dill och citron Rökta av Söråkers Fisk 159:- 149:-

Halstrad och mirin-marinerad pilgrimsmussla, vitlökskräm och salladslök 139:- 129:-

Äta
Köttbullar med smörslungad potatis, picklad gurka, lingonsylt och gräddsås
Köttfärs från Skäggsta Gård Tynderö 169:- 160:-

Lamm ossobocu-style med ljumna färgglada grönsaker och mustig sås 
Lamm från Skäggsta Gård Tynderö 249:- 239:-

Torskrygg med brynt smör, potatispuré, gula tomater, friterad kapris och 
färskriven pepparrot Tomat från Söråkers Grönsaker 279:- 265:-

Sött
Egengjord rabarbersorbet med Åstöhonung, mjuk citronkaka, ostkräm och 
smulade maränger Honung från Anna på Åstön 115:- 99:-

Blåbärspaj med vaniljsåskräm med Baileys 85:-

Saltlakrits med ett glas rött Alkoholfritt med Lingondryck 125:-/55:-

Liten ostbricka med marmelad och knäcke 89:- 89:-
Ostar från Strömmens Gårdsmejeri

Egengjorda glassar och sorbeter Kolla vilka smaker som finns just nu 39:-/55:-


