SOMMARMENY
ATT BÖRJA MED
Ostron med sherryvinäger, citron & kökets hot sauce.
25 kr/ st
Marinerade oliver med sotad citron & trädgårdens örter.
40 kr
Svensk chark & ost med syrade grönsaker & friterat surdegsbröd.
125 kr
Dagens skörd med rödbetshummus.
125 kr
Pommes frites med Almnäs tegel.
55 kr

FÖRRÄTTER
KALIX LÖJROM
Kalix löjrom på smörstekt bröd, serveras med gräddfil, rödlök & gräslök.
360 kr
SKAGEN
Toast Skagen med citron & dill.
165 kr
CAPRESE
Sallad på svenska tomater med mozzarella & kallpressad rapsolja.
145 kr
RÖKTA RÄKOR
Rökta räkor (150 gr) med bageriets bröd, aioli & citron.
125 kr

HUVUDRÄTTER
INKOKT LAX
Kall inkokt lax med pressgurka, dillmajonnäs, citron & färskpotatis.
185 kr
GRILLAD HUMMER
Grillad hummer med sotad citron, primörer, smörslungad färskpotatis, aioli, kökets
hot sauce & dragonemulsion.
285 kr
GRILLAD ENTRECOTE
Grillad entrecote med tomater från Karintorp, rödlök, dragonemulsion & rödvinssky.
Serveras med pommes eller trädgårdssallad.
295 kr
HAMBURGARE
Högrevsburgare med bageriets brioche, jalapeñomajonnäs, tomat, romansallad, lagrad
ost samt pommes.
195 kr
DAGENS FÅNGST
Dagens fångst med tillbehör.
(se tavla för pris & info)
BAKAD BLOMKÅL
Bakad blomkål med blomkålskräm smaksatt med brynt smör.
Toppas med hasselnötter & Almnäs tegel.
210 kr

BARNMENY
Alla huvudrätter utom hummer som går att få som barnportion.

DESSERT
MARINERADE JORDGUBBAR & GLASS
Marinerade jordgubbar med fläder och mynta från trädgården. Serveras med vaniljglass.
115 kr
GLASS & SORBET
Vår Gårds hemgjorda glass & sorbet
35 kr/ kula
CRÈME BRÛLÉE
120 kr
OST & BRÖD
Ost & fikonmarmelad med bageriets knäckebröd.
110 kr
KAFFEGODIS
95 kr

(Har du allergier vänligen fråga personalen)

”Vi brinner för att laga god hållbar mat från grunden och väljer noga ut lokala gårdar och
producenter. Stort fokus läggs på det gröna och vi väljer i den mån det går alltid svenska
och ekologiska råvaror i säsong.
Från myllan till tallriken med kärlek.”
Köket

