
FÖRRÄTTER
GRATINERAT VITLÖKSBRÖD
Mozzarellagratinerat ciabattabröd serveras med aioli.

Garlic bread with mozzarella cheese served with aioli.

94:-

CHÈVRE 
Fransk Chevré serveras på salladsbädd med rödbetor, sesamdressing, valnötter, balsamico och honung.

Chevré served on salad with beerroot, walnuts and honey.

109:-

KANTARELLSOPPA MED RÖKT RENHJÄRTA
Serveras med rökt renhjärta samt levainbröd.

Chanterelle soup served with local smoked reindeer heart and toast.

129:-

RÅBIFF PÅ OXFILÉ  
Begränsad tillgång / Limited access

Svensk färsk oxfilé serveras med kapris, senapsskräm, cornichons, röd lök, äggula.
Tartar served with caper, mustard crème, pickles, union and yolk.

90 gr 149:-

OSTBRICKA 2share  
Brie, ädel, manchego, chevré, druvor, 2 rescue sirap, frökex, grissini.

Brie, blue cheese, manchego, chevré, grapes, 2 rescue sirap and biscuits. 

239:- 

DESSERT
DALWHINNIE´S CRÈME BRÛLÉE

Bränns av med Cassonade socker. 
 99:-

OSTBRICKA 2share 
Brie, ädelost, manchego, chevré, druvor 2 rescue sirap, frökex, grissini.

Brie, blue cheese, manchego, chevré, 2 rescue sirap and biscuits 
239:- 

LAKRITS PANNACOTTA
Serveras med krossad Turkisk peppar.

Licorice pannacotta.
 94:-

Har ni allergi eller särskilda önskemål prata med någon av oss i personalen.
Any allergies or special requests, talk with any of us in the staff.

Vi använder laktosfri mjölk, grädde, smör, philadelphiaost och smetana.



VARMRÄTTER
Till alla rätter kan ni byta ut potatis till vår chief sallad eller köpa till som extra.

TOURNEDOS 369:-
Svensk färsk oxfilé (+180gram) serveras med pepparsås med touche av Dalwhinnie whisky samt potatisgratäng.

  

RENINNERFILÉ FRÅN JÄMTLAND 389:-
Från Tossåsen, Offerdal, Kall och Hotagens Sameby.

Serveras med kantarellsås, whiskymarinerade lingon samt potatisgratäng.

DALWHINNIE´S CHÂTEAU BRIAND 379:-
Svensk färsk oxfilé (+180gram) serveras med vår variant av tryffelsås samt pommes frites.

      TIMJAN MARINERADE TZAYBITAR 189:-
Serveras med chief sallad, sesamdressing, kantarellsås samt pommes frites. 

  RÖDINGFILÉ 289:- 
Serveras med chief sallad, vitvinssås samt potatisgratäng.

    BBQ PENSLAD OXFILÉ 379:-(1 bit 239:-)
2 bitar Svensk färsk oxfilé (+120g st) serveras med mild chilibea samt pommes frites.

      VEGAN 189:-
Chief sallad, rödbetor, balsamico, oliver, cocktailtomat, salsa, vego färs i svampsås samt nachos.

                    ISLAYBURGARE serveras medium well 199:- 
170g färsk nötfärs från Jämtlandsgården serveras med crispsallad, salsa, Islayglaze, vitlöksdressing samt pommes frites.

                 CHEESE & BACON BURGARE serveras medium well 199:-
 170g färsk nötfärs från Jämtlandsgården serveras med crispsallad, cheddarost, bacon, bbq sås, mild chilibea samt pommes.

                                 KRÖGAREN´S BURGARE serveras medium  199:-
170g Svensk färsk mald oxfilé serveras med crispsallad, cheddarost, bbq, avocado, mild chilibea samt parmesan pommes.

GRILLAD KYCKLINGSANDWICH  189:-
Kycklingfilé från Guldfågel på toast med crispsallad, tomat, avocado, vitlöksdressing, bacon, mild chilibea samt pommes frites.

OXFILÉTOAST 219: -
Svensk färsk oxfilé (+120gr) på toast med bacon, serveras med pepparsås samt pommes frites.

VÄSTERBOTTENPAJ  169:-
 Serveras ljummen med chief sallad, sesamdressing, honung, valnötter samt smulad chevré.

 KRÖGARTOAST  249:-
Begränsad tillgång, maträtten är ljummen.

Bitar av Reninnerfilé på stekt toast med senapskräm, lingon samt pommes frites.

Har ni allergi eller särskilda önskemål prata med någon av oss i personalen.
Any allergies or special requests, talk with any of us in the staff.

Vi använder laktosfri mjölk, grädde, smör, philadelphiaost och smetana.


