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Tillbehör
Pommes   frites   45

Sidesallad   39

Sås & dipp   25
Bearnaise, Aioli, tryffelmajonnäs

Allergener: G=GLUTEN M=MJÖLKPROTEIN N=NÖTTER Ä=ÄGG F=FISK/SKALDJUR
Har du någon annan allergi? Prata med oss så hjälper vi dig.

Scanna och  

beställ här!

Förrätter
Vitlöksbröd 69|G|M|Ä
Vårt erkänt goda vitlöksbröd & aioli

Toast skagen  119|M|G|F|Ä|N
Klassisk skagenröra med frasig surdegstoast,  
picklad rödlök, pepparrot & citron 

Chark-  &  ostplanka lagom för två 199|G|M
Njut av en variation av smaker. Prociutto crudo, Salami napoli, Salami 
picante, Chevré, Parmesean, Inlagd grönsak, Oliver, Grönkålschips, 
Marmelad, Knäckebröd

Varmrätter
Dubbelburgare   med 
smak   av   tryffel 205|G|M|Ä
2 st 100g hamburgare med smakrik cheddarost, majonnäs smaksatt 
med tryffel, saltgurka, krispig sallad & lök samt pommes frites
Går att få vegetarisk med Grillost

Dubbel   cheeseburgare 195|G|M|Ä
2 st 100g hamburgare med smakrik cheddarost, ölkokt lök, saltgurka, 
tomat, vår egen senapmajonnäs, krispig sallad & pommes frites
Går att få vegetarisk med Grillost

Pannoumiburgare 195|G|M|Ä
Svensk Grillost, ölkokt lök, saltgurka, tomat, vår egna senapsmajonäs

Harrys   klassiska   köttbullar 189|M|Ä
Kalvköttbullar med krämig gräddsås, potatispuré, lingon & pressgurka 

Oxfilé   med   variation 
på   jordärtskocka 285|M
Oxfilé tounedos, friterad jordärtskocka, potatisspuré, jordärtskockschips, 
rödvinssky, tryffel- & citronsmör, picklad endive & svamp

Steak frites 269|Ä
Ryggbiff med rödvinsås & hemslagen bearnaisesås,
frisk tomatsallad samt pommes frites

Bookmaker   toast 255|G|M|N|Ä
Ryggbiff på klassiskt vis med grillat surdegsbröd, frisk tomatsallad, 
senapsmajonnäs, riven pepparrot, äggula & pommes frites

Krämig   oxfilé-   och 
svamppasta 215|G|M|Ä
Pasta med oxfilé i en krämig svampsås, toppad  
med färskriven parmesan & persilja

Krämig   svamppasta 189|G|M|Ä
Pasta med krämig svampsås, toppad med  
färskriven parmesan & persilja 

Getostsallad 199|G|M|N|Ä
Frasigt pankofriterad getost med sallad, ruccola, belugalinser 
saltrostade nötter & mandel, granatäpple, gulbeta & rostad levain som 
toppas med rosépeppar, gräslök samt honung- & timjan vinägrett

Bakad Röding 265|M|F
Bakad Röding med rostad blomkål, vitvinsås, grillat smör,  
grönkål & vår egna friterade hasselbackspotatis

Pinsa
Italienskt pizzahantverk från Rom

Prosciutto Caldo 169
Tomatsås, Mozzarella, Prosciutto crudo, Basilika, Champinjoner,  
Ruccola, Balsamico, Parmesan

Foresta Bianco|veg 169
Olivolja, Mozzarella, Chevré, Ruccola, Honung, Päron, Rostade valnötter 
 
La Sälen veg 169
Tomatsås, Mozzarella, Semitorkade tomater, Paprika,  
Kronärtskocka, Svamp, Oliver, Rödlök 
 
Salame 169
 Tomatsås, Mozzarella, Salame piccante, Napoli salami, rödlök 

Gamberetti e Prosciutto 195
Tomatsås, Mozzarella, Handskalade räkor, Prosciutto crudo, Citron, Persilja

Efterrätter
Chokladkaka 69|M|Ä|N
Choklad- & kolasås, salted caramel-glass,  
färska bär, saltrostade nötter & mandel


