
Förrätter
Ankleverburgare ������������������������������������������������������ 130 kr 
Serveras med jordgubbsmarmelad, balsamvinäger och svartpeppar

Kalvcarpaccio ������������������������������������������������������������������145 kr 
Serveras med manchego, tomat, kapris och vitlök

Vit sparris �����������������������������������������������������������������������155 kr 
Confiterad, serveras med färskriven tryffel, citronsmörsås  
samt pata negra

Löjromstoast �������������������������������������������������������������������149 kr 
Klassisk löjromstoast

Varmrätter
Grillad röding ����������������������������������������������������������� 245 kr 
Serveras med rökt morot, brynt smör och ramslökskräm

Skreifilé �������������������������������������������������������������������� 245 kr
Serveras med färskpotatis samt fänkålssmörsås, citron, 
gräslök, gurka, och rädisa

Picanha �������������������������������������������������������������������� 275 kr
Med chimichurri, sriracha och pommes frites

Ibericofilé ����������������������������������������������������������������� 265 kr
Päronsallad, rostad valenciamandel och manchego / zuccinifritters

Entrecôte ����������������������������������������������������������������������305 kr
Grillad hängmörad svensk entrecôte serveras med tomatsallad  
och vitlökssmör

Enklare rätter
Ceasarsallad ���������������������������������������������������������������165 kr
Serveras med kyckling och rostad bacon

Grands hamburgare ������������������������������������������������� 185 kr
Glaserad lök, tryffelmajonnäs och bacon

Verandans räksmörgås �������������������������������������������� 169 kr
På stekt rågbröd, serveras med dillmajonnäs och syrad lök

 

Gnocchi ����������������������������������������������������������������������165 kr
Serveras med pesto och kallskuret

Sötpotatis-pommes ����������������������������������������������������� 75 kr
Serveras med tryffeldipp

Charkbricka ������������������������������������������������������������� 165 kr

Tre utvalda praliner ��������������������������������������������������� 75 kr
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VERANDANS 
SKALDJUR

Gratinerad hummer 

Serveras med plocksallad 
och grillat bröd

Halv 175 kr  

Hel 295 kr

VEGETARISKT

Förrätt

Confiterad vit sparris

Serveras med citronsmörsås  
och tryffel

125 kr

Varmrätt
Kökets val

175 kr

VERANDA MENY

Löjromstoast

Entreôte
Grillad hängmörad svensk 

entrecôte serveras med 
tomatsallad och vitlökssmör

Creme brûlée 

495:-

GOTT 
FÖR SMÅTT

Grillad korv

Serveras med pommes frites 

Pannkaka

Serveras med sylt och grädde

Hamburgare

Serveras med bröd, dressing  
och pommes frites

75 kr 

BRUNCH PÅ
LÖRDAGAR

KL. 12.00-14.30

Osäker på allergena ämnen, välkommen att fråga din servitör
Menyn innehåller minst 30% ekologiska och närproducerade råvaror

NÅGOT SÖTT?

Glass 45 kr 

Sorbet 45 kr

Tre valda praliner 75 kr

Creme brûlée 75 kr

Kökets dessert 95 kr

DRYCK

Husets röda vin
La Tourelle du Cavalier, Syrah

Husets vita vin
La Tourelle du Cavalier, Viognier

83 kr/glas 345 kr/flaska

Öl
Staropramen 40 cl på fat

72:-

Brooklyn IPA 40 cl på fat 

77:-

Stort utbud av alkoholfria alternativ


