EN BRAKFEST – SOM VI SJÄLVA ÄTER,
DRICKER OCH STÖKAR NÄR VI GÅR UT PÅ KROGEN
Vi låter maten komma ut från köket i en lagom takt, så vi hinner dricka
ordentligt, kanske smygröka en cigarill ute eller berätta en bättre anekdot
Brakfest – 795 kr
Vi inleder med kalla blandade smårätter, fyller på med lite fler varma,
fortsätter med tunna skivor och osthantverk från Italien
Ett fat med varma musslor simmandes i persilja och vitlök
Nu kommer det ett mellanspel från baren
Spaghetti - kvällens val
Dags för kvällens kött eller fisk – eller båda två kanske?
Nu är vi mätta, men lite ost passar alltid till sista vinet!
Vi rundar av med krämig sorbet
Till kaffet tar vi fram lite choklad
Nu är det färdigätet. För dig som har lovat tidig hemgång är det dags
att rulla hem medan vi andra rör oss mot baren, där drinkarna bor…
Vi sätter gärna dryck till kvällen, bra, bättre eller bäst!

À la carte
Brödservering
Bröd på spett med vispat smör ......................................................... 20 kr
Snacks och andra tilltugg
Oliver och mandlar från bergen kring medelhavet........................................ 75 kr
Banderillas ........................................................................ 15 kr/st
Boquerones ............................................................................ 75 kr
Tryffelsalami .......................................................................... 95 kr
Kvällens ostron serveras på krossad is – vi kollar i baren vad som finns
1 för 30kr - 6 för 125kr - 12 för 225kr
Smårätter på assiett
Champinjoner i vitlök, peperoncino & persilja ........................................ 110 kr
Friterad majs med krämig kimchi ...................................................... 125 kr
Krispiga sockerärtor med krossad mandeldressing ...................................... 110 kr
Friterade grodlår med grillsås ....................................................... 145 kr
Slider på Galicisk mjölkko & riven anklever .......................................... 145 kr
Toast ”bikini” på serranoskinka & manchego ........................................... 135 kr

Crudite på fat

Vi älskar färsk spaghetti

Krispigt sommargrönt med hummus & ranch dipp........125 kr

Carbonara ..........................................225 kr
Gamberi ............................................245 kr

Traditionellt hantverk på färskost från Italien

Vongole ............................................245 kr

Serveras med riven tomat, basilika och olivolja
Mozzarella .........................................135 kr

Varma huvudrätter

Burrata ............................................135 kr

Grillade primörer med rostad zucchini-& kikärtskräm, söt &

Grande burrata – mother of all / räcker till 3p ....245 kr

syrlig grön tomat, krispig sötpotatis & salsa verde.195 kr
Råraka med klassiska tillbehör & 50g sikrom eller 50g

Förrätter - varma & kalla

tångkaviar.......................................255/225 kr

Säsongens tomater i smördeg med krämig pistou.......149 kr

Grillad sparris med baconlindade kammusslor, bearnaise &

Gratinerade rökta blåmusslor i persilja & vitlök ....145 kr

pommes alumettes.....................................249 kr

Friterad calamares med svart bläckfiskaioli .........145 kr

Blandad råbiff med smak av Provence, söt och

Husets spanska skinka från Grand Gourmet i tunna skivor &

syrlig sallad på tomat & pommes frites ..............249 kr

kryddig melon.......................................185 kr

Köttbullar på kalv med potatispuré, gräddsås, rårörda
lingon & söt pressgurka .............................235 kr

Carpaccio – mellanrätter i tunna skivor att älska

Ugnsbakad rödingfilé, grön sparris- & potatiskräm,

Zucchini med ricotta & krämig aubergine..............175 kr

heta gambas i gazpacho & vattenkrasse...............299 kr

Pulpo med bouillabaisse-majonnäs, gurka & koriander.195 kr
Grillad kalv vitello tonnato .......................175 kr

Kvällens köttbit från grillen

Toast M Eriksson på oxe, pecorino, äggula

Grillad entrecôte 250 gram med haricots verts,

& husets rökiga rom .................................245 kr

bearnaisesås & pommes frites .......................299 kr

Breakfast for champions – serveras hela dagen

Hornsgatans ostbricka – en klassiker som passar före,

Frasig toast med stekt ägg & en Bloody Mary ........199 kr

under och efter middagen
Ostar med kex, vindruvor, rädisor & söt marmelad

Sallad

129 kr / 179kr / 239kr

Sotad tonfisk med grekisk sallad
& lagrad fetaost ...................................255 kr

Efterrätter
Ett fat skivad, kryddig vattenmelon .................65 kr

Omelett – alltid på menyn

En kula citronsorbet ................................45 kr

Omelett naturell med grönsallad .....................165 kr

Söta jordgubbar med krämig & krispig sockerkaka, vanilj-

Omelett med tryffelstuvad svamp.......................189 kr

glass & färsk mjölk..................................115 kr

Omelett med rökt skinka, spenat och ricotta ........199 kr

Churros med vaniljdipp ...............................95 kr

Pommes frites .......................................35 kr

Crema catalana med söta hallon ......................110 kr
Vaniljglass med varm Liqor 43-chokladsås .............95 kr

Dagens fångst från vår fiskhandlare & vän Stoffe
Fiskgratäng på rödtunga, röding & blåmusslor .......245 kr

Litet sött – perfekt till kaffet
Chokladtryffel .......................................40 kr
Chokladboll rullad i kokos ..........................42 kr

Allergier? Fråga personalen!

