
Snacks 
•  Tryfferade popcorn   60:- 
   med parmesanost   
 

Från havet
•  Rökta räkor                     145:- 
   Serveras med aioli och bröd  
    (skaldjur, ägg, gluten)

•  Stekt inlagd strömming                   165:- 
   med Västerbottencreme, picklad lök och kokt färskpotatis och Solmarka ekologiska knäcke   
    (fisk, laktos, gluten)

•  Öjebyröra            105:-/165:- 
    på kavring, liten örtsallad, dillolja och citron 
    (skaldjur, ägg, laktos, gluten, senap)                                                    

•  Målars boillabaisse   205:- 
   Toppad med räkor, lax, aioli och grillat levainbröd  
    (paprika, vitlök, ägg, gluten, fisk)     
•  Inkokt lax     185:- 
    på en sallad av svensk färskpotatis med sommarprimörer och pepparrotsmajonnäs 
    (ägg, senap, fisk)                                 
 
Från träkolsgrillen
•  Hamburgare från Tavastboda   195:-   
   180g burgare från Tavastboda, chilimajonnäs, friterad färskpotatis, saltgurka,  
    bifftomat, romansallad, bacon, Västerbottenost, bröd från Bröd & Salt 
    (vitlök, chili, ägg, senap, gluten, mjölkprotein)                                                                           
•  Burgare med majskyckling från Bjäre gård   195:- 
   Serveras med chilimajonnäs, friterad färskpotatis, saltgurka, bifftomat, romansallad,  
   bacon, Västerbottenost, bröd från Bröd & Salt  
    (vitlök, chili, ägg, senap, gluten, mjölkprotein)                                                                                             
•  VEGME®burgare   195:-   
   från Saltsjö-Boo, halloumi, chilimajonnäs, friterad färskpotatis, saltgurka, bifftomat,  
    romansallad, bröd från Bröd & Salt 
    (soja, laktos, vitlök, chili, ägg, senap, gluten)                                                                                                           

•  Caesarsallad med majskyckling från Bjäre gård                                               185:- 
    Romansallad, surdegskrutonger, Västerbottenost, vår Caesardressing och kyckling från Bjärehalvön 
    (fisk, ägg, senap, vitlök, mjölkprotein)

•  Ibericokarré på planka   215:- 
    serveras med tomatsallad, bearnaise och friterad färskpotatis, surkålsslaw 
    (senap, ägg)

•  Toast Reuben     205:- 
    Ostgratinerad oxbringa på surdegsbröd med dijoncreme och färsk pepparrot, tomatsallad och surkålsslaw 
     (senap, ägg, laktos, gluten)

      
    



Från åker och äng 

•  Halloumi     185:- 
    på en sallad av svensk färskpotatis med sommarprimörer och pepparrotsmajonnäs 
    (ägg, senap, laktos)                                                                   

•  Ost & Chark     125:- 
   fänkålssalami och salami romana tillsammans med Almnäs tegelost och oliver 
    (mjölkprotein)

•  Bodens friterade färskpotatis     55:- 
   med BBQsås och aioli (ägg, vitlök, chili, senap)

• Tomatsallad caprese   175:- 
   Solmogna tomater, basilika, buffelmozzarella och ROEolja, hackade sardeller (laktos)

Något sött 

•  Crème Brûlée                                                                                   95:- 
   med sommarens godaste bär (ägg, laktos)

•  Bärsmulpaj med vaniljsås     95:- 
   med svenska bär. Gräddas på beställning (laktos, gluten)

•  Jordgubbssorbet      95:- 
   med jordgubbar, toppad med cava

•  Fridas chokladboll från vårt eget bageri     35:-  
 
Under 10 

•  Tre pannkakor           65:- 
   med sylt och grädde (gluten, laktos, ägg)

•  Hamburgare          85:- 
   90g nötkött, ost, coleslaw, friterad färskpotatis, saltgurka romansallad och tomat 
    bröd från Bröd & Salt (gluten, ägg, laktos)                                                 

•  Glass i stora lass 
   Glass från vår glassbox

                                                                              


