
VarmrätterMenyer

Förrätter

Menu 1  2 rätter 409:- 3 rätter 499:-
Iberico secreto  
med majonnäs på grillad citron,  
syltad pumpa, hasselnötter och brynt sojasmör

Oxfilé 
med potatispuré och kvällens grönsaker 

Citronpaj
med maräng, färska bär och brynt smör

Menu 2 2 rätter 375:- 3 rätter 469:- 
Skummad fisksoppa
med rökt lax, syrad persiljerot och dillolja

Rödtunga 
med örtslungad potatis, brynt smör,  
pepparrot, sikrom och äpple

Chokladgâteau
med chokladsorbet, kakaosmulor  
och hallonsmetana

Menu 3 2 rätter 319:- 3 rätter 395:-
Vitlöksbröd
med dressad sallad & tzatzikidip

Gordon strip steak 
med gratäng och kvällens grönsaker 

Körsbärsbavaroise
med färskostsorbet och nougatineflarn
 

Kött & bars klassiska hamburgare  189:-
med cheddar, lök, coleslaw, majs,  
chiligurka och pommes 

Fredriks vegburgare  189:-
med tryffelmajonnäs, rostad blomkål,  
picklad gurka och västerbottenost 

Heléns burgare  209:-
med jalapeno- cream cheese, svarta Sara,  
karamelliserad lök och sötpotatispommes 

Gordon strip steak   249:-
Skottland, Scottish prime 

Oxfilé på argentinskt vis  329:-
Finland, Atria 

Hängmörad ryggbiff  315:-
Skottland, prime quality meats 

Rödtunga 279:-
med örtslungad potatis, brynt smör,  
pepparrot, sikrom och äpple

Gratinerad rotselleri  215:-
variation på höstens rotfrukter,  
svamp och hasselnöt 

Tillbehör: 39:- / extra tillval
Potatisgratäng - Pommes - Sötpotatispommes
Örtslungad potatis - Potatispuré - Kvällens gröna

Vitlöksbröd 79:- 
med dressad sallad & tzatzikidip

Bakat ägg  119:-
med purjolök på flera sätt, potatisskum,  
kavringskrutonger och vattenkrasse    

Iberico secreto 129:-
med majonnäs på grillad citron,  
syltad pumpa, hasselnötter och brynt sojasmör 

Vår handskurna råbiff på 149:-
häst- eller oxfilé
med sesammajonnäs, confiterad äggula,  
picklade senapsfrön, fermenterad gurka  
och friterad lök

Skummad fisksoppa  129:-
med rökt lax, syrad persiljerot och dillolja

KB:s charktallrik 145:-
utvalda charkuterier serveras med pickles, 
padrones och parmesan x2 

Sill & laxbuffé från julbordet  159:-

Desserter
Körsbärsbavaroise 105:-
med färskostsorbet och nougatineflarn 

Chokladgâteau 119:-
med chokladsorbet, kakaosmulor  
och hallonsmetana

Citronpaj  105:-
med maräng, färska bär och brynt smör 

Dessert- ELLER ostbuffé  139:-
från julbordet 


