
 

 

 Mindre rätter 
 

Råbiff 2.0 
Lättrökt råbiff, granskottsolja, marinerad 

shiitakesvamp, syltad rödkål och rökt senap. 

Serveras med lökaska och krispig svartrot. 

145kr 

Råbiff på morot 
Lättrökt lila morot, granskottsolja, marinerad 

shiitakesvamp, syltad rödkål och rökt senap. 

Serveras med lökaska och krispig svartrot. 

145kr 

Oxsvansdumplings 
Långkok på oxsvans, gastrique på muscovado, 

västerbottenostsås. Serveras med persilje- och 

pepparrotsskum, torkad plasternacka och färsk 

pepparrot.  

155kr 
 

Getost med rödbetssorbet 
Pankopanerad getost, rödbetssorbet, flarn av 

chilisalami och maraschinoreduktion. Serveras med 

friterade kikärtor och kikärtssnö. 

115kr 

Fish on chips 
Lax, ingefära, syltad dillgurka, grönt äpple, 

citronemulsion och koriander. Serveras på ett chips 

av tapioka. 

115kr 

Wings 
Kycklingvingar, koreansk BBQ-glaze, salladslök och 

sesamfrön. 

Serveras med en dip på blåmögelost och 

selleristavar. 

95kr 
 

Höstsallad 
Sallad med rostad sötpotatis, grönkål, ruccola, äpple, 

granatäpple och pumpafrön. Serveras med 

parmesan och lönnsirapsvinegrette. 

Veganskt alternativ finns. 

95kr 
 

Rom och chips  
Kockens val av fiskrom med créme fraiche och 

rotfruktschips. 

Fråga personalen efter dagens rom. 

125kr 

 

 

 

Större rätter 
 

Tomino boscaiolo burgare 
Rostad brioche, burgare på svenskt nötkött, 

Tominoost lindad i rökt späck, tomatchutney och 

syltad lök. Serveras med pommes frites. 

145kr 
 

Zucchiniburgare 
Rostad brioche, bakad zucchini, Tomino ost, 

tomatchutney och syltad lök. Serveras med pommes 

frites. 

145kr 

Röding 
Krossad potatis och grillad sparris toppat med 

saltvattenskum. Serveras med champagnesås, 

citronaioli, jalapeñoolja och ett saffransflarn. 

225kr 

Portobello steak 
Bakad portobellosvamp, kantareller, halstrad sparris, 

kolgrillad lök och torkad tomat. Serveras med 

potatispuré, kambu dashi och chimichurri. 

159kr 

Kvällens grill 
Kockens val av grillat kött, chimichurri och rostad 

tomat. Serveras med pommes frites, 

svartpepparemulsion och rödvinssås.  

289kr 

Tomahawk steak 
Tomahawk steak med gremolata, tomat- och 

chilichutney. Serveras med pommes och rödvinssås. 

För 2 personer. 

695kr 

Söta rätter 

Pizz-ookie 
Nybakad kakdeg i gjutjärnspanna med vit 

chokladgelato, kolasås och skogsbärskompott. 

115kr 

Gelatoplanka 

Ett urval av kockens (ofta märkliga) 

egenkomponerade smaker av gelato. 

99kr 

Gelato 
En kula gelato. Fråga personalen efter kvällens 

smaker. 

35kr 

Sorbet 
En kula sorbet. Fråga personalen efter kvällens 

smaker. 

45kr 

Meny 


