
VarmrätterMenyer

Förrätter

Menu 1  2 rätter 439:- 3 rätter 545:-
Creme Vichyssoise  
med kycklingterrine smaksatt med tryffel  
och purjolök

Oxfilé 
med potatispuré och kvällens grönsaker 

Citronpaj
med maräng, färska bär och brynt smör

Menu 2 2 rätter 409:- 3 rätter 509:- 
Smörrebröd
med lagrad matjessill, bakad äggula,  
sikrom, picklad lök och krasse

Stekt torskrygg 
med potatisstomp, skaldjurssås,  
rostade champinjoner gulbeta och dill

Mjölkchokladpastej
med salt karamellglass, körsbärsglaze  
och sesamflarn

Menu 3 2 rätter 349:- 3 rätter 419:-
Vitlöksbröd
med dressad sallad & tzatzikidip

Gordon strip steak 
med gratäng och kvällens grönsaker 

Crème caramel
med vispad grädde och färska bär
 

Kött & bars klassiska hamburgare  199:-
med cheddar, lök, coleslaw, majs,  
chiligurka och pommes 

Halloumiburgare  189:-
med rucolapesto på solrosfrön, coleslaw,  
majs, chiligurka och pommes 

Heléns burgare  215:-
med jalapeno- cream cheese,  
karamelliserad lök och sötpotatispommes 

Gordon strip steak   279:-
Skottland, Scottish prime 

Oxfilé på argentinskt vis  349:-
Finland, Atria 

Hängmörad ryggbiff  325:-
Skottland, prime quality meats 

Entrecôté  315:-
Finland, Atria  

Buffalokyckling  235:-
Öland, Guldfågeln  

Stekt torskrygg  299:-
med potatisstomp, skaldjurssås,  
rostade champinjoner gulbeta och dill

Kryddrostad halloumi   215:-
med lättrökta rotfrukter, brynt smör,  
yoghurtdressing, purjolök och hasselnötter

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

Friterade paprikaringar/ lökringar  75:- 
med chilimajonnäs 

Vitlöksbröd 85:- 
serveras med dressad sallad och tzatzikidip

Dinkel”risotto”   115:-
stuvad dinkel med svamp, västerbottenost,  
picklad rotselleri, gratinerad getost och  
pumpafrön     

Smörrebröd 129:-
med lagrad matjessill, bakad äggula,  
sikrom, picklad lök och krasse 

Vår handskurna råbiff på 149:-/255:-
häst- eller oxfilé
med kaprismajonnäs, rödbeta på två sätt,  
friterad kapris, picklad lök och krasse

Creme Vichyssoise   129:-
med kycklingterrine smaksatt med tryffel  
och purjolök 

KB:s charktallrik 155:-
utvalda charkuterier serveras med pickles, 
ostgratinerad salami och parmesanmajonnäs 

Sill & laxbuffé från julbordet  159:-

Desserter
Sorbet/ glass   85:-
med bär och kaksmulor 

Crème caramel  105:-
med vispad grädde och färska bär  

Mjölkchokladpastej 129:-
med salt karamellglass, körsbärsglaze  
och sesamflarn

Citronpaj  115:-
med maräng, färska bär och brynt smör 

Dessert- ELLER ostbuffé  139:-
från julbordet 


