
FÖRRÄTTER 

 

1 Vitlöksbröd med aioli och sallad               55:- 

3 Kinesisk vårrulle med blandfärs och grönsaker                                               49:- 

4 Vegetariska vårrullar (6 st) med srirachamajonnäs                                         49:- 

 

 

VARMRÄTTER 

Plankstek  Griljerad potatismos och varma grönsaker, välj mellan: 

5 Fläskfilé med bearnaisesås            149:- 

6 Kycklingfilé med bearnaisesås          139:- 

7 Laxfilé med hollandaisesås           179:- 

8 Black & White (oxfilé och fläskfilé), med bearnaisesås och rödvinssås      199:- 

 

12 Fläskfilé med husets bearnaisesås          149:-

med pommes frites eller potatisgratäng 

 

14 Entrecôte (svenskt kött) med husets bearnaisesås         179:- 

 med pommes frites eller potatisgratäng  

 

15 Fish and chips med pommes frites, kall dillsås och sallad          159:- 

 

16 Hamburgare (200 g) med ost, tomat, sallad, lök och dressing,             119:- 

pommes frites och bearnaisesås 

 

17 Kebabtallrik med pommes frites, sallad, vitlökssås och ajvarsås         119:- 

 

19 Pasta med krämig oxfilésås             129:- 

 

20 Pasta med krämig fläskfilésås            119:- 

 

21 Kycklingspett marinerade med curry, citrongräs, vitlök och chili        119:- 

med jordnötssås och jasminris 

 

22 Fläskfiléspett marinerade med barbecuesås, vitlök och chili         129:- 

med jordnötssås och jasminris 

 

23 Friterad kycklingfilé med sötsur sås eller currysås och jasminris           119:- 

 

24 Friterad kycklingfilé, pankopanerad, med sötsur sås eller currysås och jasminris          129:- 

 

25 Friterade tigerräkor med sötsur sås eller currysås och jasminris           139:- 

 

26 Friterade tigerräkor, pankopanerade, med sötsur sås eller currysås, jasminris      149:- 

 

27 Nasi goreng med fläskfiléspett och jordnötssås                                       129:- 

Stekt ris i curry med ägg och strimlad kycklingfilé 

 

28 Tre små rätter;  Wokad strimlad biff purjolök och bambuskott,      119:-      

wokad kycklingfile i curry, friterade tigerräkor med sötsur sås.  

Serveras med jasminris 

 

29 Wokad strimlad biff med purjolök och bambuskott samt jasminris           119:- 

 

30 Wokad kycklingfilé med cashewnötter och grönsaker samt jasminris         119:- 

 

31 Wokad kycklingfilé med ananas i sötsur sås med jasminris      115:- 

 

32 Wokad kycklingfilé i röd curry med jasminris    *stark           115:- 

 

33 Wokade tigerräkor med vitlök, chili och grönsaker samt jasminris            149:- 

 

 



Pad thai  wokade risnudlar med tamarind, grönsaker och jordnötter 

34 Kycklingfilé                                                                                                 129:- 

35 Tigerräkor                                                                                                   149:- 

36 Vegetarisk                                                                                  119:- 

 

37 Knaperstekt anka med tamarindsås samt jasminris                         149:- 

 

38 Husets kycklingsallad – varm kycklingfilé, rostad lök,                      129:- 

Rhode Island-dressing eller vitlöksdressing och vitlöksbröd 

 

39 Räksallad – handskalade räkor      149:- 

Rhode Island-dressing eller vitlöksdressing och vitlöksbröd 

 

40 Halloumisallad        139:- 

Rhode Island-dressing eller vitlöksdressing och vitlöksbröd 

 

Barnmeny 

42 Köttbullar (6st) med pommes        55:- 

43 Grillkorv (2st) med pommes         55:- 

 

Extra ris, pommes, potatisgratäng, stekt potatis eller nudlar      20:- 

Extra sås           15:- 
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