FÖRRÄTTER
Råbiff på skånskt nötinnanlår

139 kr

Halstrade pilgrimsmusslor

129 kr

Löjrom

195 kr

Friterad kapris / picklad pärllök / pepparrot / dijonkräm / krasse
Rostad blomkål / pancetta / dill / surdegssmulor
Smörstekt toast / rödlök / crème fraîche / citron

Victoria´s charkplanka

2 pers 139 kr

4 pers 269 kr

Charkuterier och ostar från trakten / oliver / cornichons / grissini

FÖRE MATEN
Aperol Spritz

95 kr

VARMRÄTTER

Victoria's fläder

95 kr

Halstrad torskrygg

279 kr

Kattvikaren

95 kr

Majskycklingbröst

239 kr

Biff Rydberg

269 kr

Svensk Entrecôte

289 kr

Victorias Burgare

189 kr

Räkmacka hällakaka eller rågbröd

189 kr

Aperol / cava / soda
Absolut vodka, fläder, 7up, lime
Absolut mango, kattviks
äppelmust, lime

Chorizo / rostad majskräm / kål / polenta /gremolata / grana padano / rödvinssås

Fler drinkförslag hittar ni på
tavlan i baren!
Campo Viejo Cava
Alkoholfri drink

72 kr
59 kr

NÅGOT LITET
45 kr

Side sallad
Marinerade oliver
Heberleins korv
Bjäre Chips
Nötter

45 kr
45 kr
40 kr
30 kr
30 kr

Chilli- eller jordnötter

Gräddsås / potatispuré / lingonsylt

Entrecôte

pommes frites / rödvinssås

Korv med pommes

Dragon & persiljesmör / bakad schalottenlök / rödvinssås / pommes frites

180gr handskalade räkor / majonnäs / ägg / rödlök / pepparrot

Allergier? -Fråga gärna oss i personalen för alternativ!

DESSERT
Crème Brûlée

85 kr

Chokladterrin

95 kr

Chokladpraliner

50 kr

med bär

BARNMENY
Köttbullar

Oxfilé / potatis / lök / äggula / dijonkräm

Chipotlemajonnäs / saltgurka / bacon / ost / pommes frites

Vitlöksbröd

med grana padano / persilja

Havskräftsskum / purjolök / rostad blomkål / örter / potatispuré

Hasselnötter / hallon / vaniljgrädde

89 kr
119 kr
75 kr

All mat på menyn går även att
beställa för avhämtning.

Serveras i par / en ljus och en mörk

Sorbet
Irish Coffeé

45 / 65 kr
4cl 99 kr / 6cl 119 kr

