GÄ N G E T
HEJ OCH VÄLKOMNA!

PAKET
TIPPTOPP

Känn er som hemma. I den här menyn har vi
samlat våra godaste rätter och drycker. Dessutom
har vi gjort bra paketpriser på allt. Vi tror att äkta
glädje är delad glädje. Därför delar ni på rätterna i
sällskapet. Hoppas ni hittar något som smakar!

Hungrigast och törstigare.

790 kr

D RYC K E R
TÖRSTIG
Mousserande och två glas premiumvin
(rött eller vitt).
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295 kr
NAPOLITANSK PIZZA

CHEFS CHOICE OST CHARK

MARGHERITA San marzano tomat, fiore
di latte, olivolja och basilika.

Charkuterier, ost, oliver och husåknäcke.

TÖRSTIGARE

RÄKOR AIOLI

Champagne, två glas premiumvin samt
kaffe och mörk rom.

TRYFFELSALAMI San marzano tomat, fiore
di latte, tryffelsalami, citronolja och persilja.
PARMASKINKA San marzano tomat, fiore di
latte, parmaskinka, pinjenötter, balsamicovinäger och ruccola.

Handskalade räkor i krämig aioli med
gräslök på smörstekt brioche.
Välj max 2 förrätter att dela på i sällskapet.

395 kr
Psst. Byt vinet mot öl om du vill.
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2. DELAD GLÄDJE

GLACE AU FOUR (WOW!)

BEEF BEST CHOICE

GREEN LINE

Shortrib 12 h, grillad flapsteak med
padrones citron och svartpepparglace.
Serveras med säsongens grönsaker,
tomatrelish, bearnaise och rostad potatis.

Pommes Jackson på sötpotatis med
borlottibönor och kryddgrönt. Hel rostad
blomkål, rökt shiitakesvamp, chiliolja och
bakad lök. Grillad halloumi med padrones
och chimichurri.

VANILJ CRÈME BRÛLÉE

SALMON VS SHRIMPS

LAMM CHIMICHURRI

Bakad vaniljkräm med råsocker, rostade
hasselnötter och citron.

Vedbakad laxfile, grillade rödräkor, rökta
blåmusslor med padrones citron och örter.
Serveras med vedsotade äpplen, råstekt
blomkål, picklad lök, hummerkräm,
citronsmör och rostad potatis.

Lammracks, rostbiff, merguez med
padrones citron och chimichurri.
Serveras med broccoli, rostade grönsaker,
bakad tomat, dijon, paprikacremé och
harissa aioli.

HUNGRIG
Huvudrätt:

295 kr

HUNGRIGARE

HUNGRIGAST

345 kr

395 kr

Huvudrätt och förrätt
eller efterrätt:

Förrätt, huvudrätt
och efterrätt:

Mix av glass från Lejonet & Björnen
med kanelbrioche, rårörda bär och
rostad maräng.

