SVE

FÖRRÄTTER

Selection of our Meats and Cheeses (G medglutenfrittbröd)16.50€
Sortiment av parmaskinka: Coppa, Salami
Sortiment av ostar: Ricotta, Grana och Manchego
Säsongens färska grönsaker smaksatta med honung,
pizzabröd och olivolja kryddad med peppar och citron
Mozzarella di Bufala (G med glutenfritt bröd) 11.00€
Buffalomozzarella, pesto, vitlöksrostad paprika och
oreganobröd
Garlic Bread (L, M) 9.00
Hembakat vitlöksbröd smaksatt med
vitlök-basilika-olivolja.
Serverat med gräslöksaioli

LL = låg laktoshalt L = laktosfri G = glutenfri M= mjölkfri

GRÖNSAKSBASERAD’PLANT-BASED’

TK’s Salad (L, G med glutenfritt bröd )11.00€/16.00€
Fräsch sallad på parmesanost, marinerad lök, rostade
körsbärstomater, blekselleri, rucola, grönsallad, färsk fänkål
granatäpple, färsk spenat och brödkrutonger
TK’s Salad with Glow fried Salmon (G,L) 16.00€ /24.00€
TK’s sallad med glödstekt lax
Shallot Onion and Mushroom Soup (L) 9.00€ /15.00€
Krämig schalottenlök- och svampsoppa med
svampcrostini

LL = låg laktoshalt L = laktosfri G = glutenfri M= mjölkfri

HUVUDRÄTTER
Salmon Polpette and Skin-on Potatoes (L) 19.00€
Hemlagade stekta havslaxbollar med skalpotatis, dillsmör,
vitlöksmajonnäs och chiliflarn
Beef Tagliata (L, G) 28.00€
Rostad, örtkryddad petite tender och rosmarinpotatis med
valbara såser:

Blåmögelostsås (G) 2.50€
eller
Pepparsås (L, G) 2.50€
Brown Trout & Pumpkin Potatoes (L, G) 25.00€
Knapert stekt laxöring med vitvinssås, potatis- och pumpamos
och grönsallad smaksatt med citron
Classic Hamburger (vegatarisk hamburgare på begäran) 19.00€
Briochefralla fylld med oxfärsbiff 150g, gräslöksaioli, sallad,
picklad gurka, marinerad lök och cheddarost.
Serverad med lantpommes frites och vitlök-paprikamajonnäs
Fish & Chips (L) 19.00€
Ölpanerad abborre, lantpommes frites, gräslöksaioli och rostad citron
BBQ Ribs (L, G) 22.00€
Extramör revbensspjäll med stekt sötpotatis,
coleslaw-kålsallad och ädelostdip
Extra Tender Brisket & Cauliflower Purée (L,G) 23.00€
Extramör oxbringa med cheddarostsås och
brysselkålssallad med senapsfrö

Tasty Linguine 15.00€
Linguinepasta med prosciutto crudo -skinka,
rödlök, vitlöksrostade körsbärstomater och ricottaost

LL = låg laktoshalt L = laktosfri G = glutenfri M= mjölkfri

PIZZA
Margherita 14.00€
Tomatsås, mozzarella och basilika
Bufalina15.00 €
Margheritapizza med färsk buffalomozzarella,
salt, peppar och extra virgin -olivolja

Salmon Blanka 16.50€
Kallrökt lax, tångkaviar, crème fraîche, citron och färsk dill
Blanka 15.00€
Brieost, lufttorkad skinka, tryffelolja,
färsk spenat och rostade pinjefrön
Milano 15.00€
Tomatsås, skinka, rostade champinjoner,
grillad ärtskocka, svarta oliver och olivolja
Parma 15.50€
Tomatsås, Parmaskinka, Parmigiano-ost, rucola och olivolja
The Farmer 16.00€
Tomatsås, chorizo, bacon, Pecorino-ost, basilika,
paprika, oregano och olivolja med chili
Cubana 16.00€
Tomatsås, skinka, ananas och Aura -blåmögelost
Fantasy 17.00€
Tomatsås och tre valbara fyllningar från ovannämnda pizzor
Extrafyllning 1,50€
Delning av pizza 2,00€

BARNMENY
Barnmeny 11.00€
Vattenmelon
Dagens huvudrätt eller kid’s pizza
med tre valbara fyllningar från pizzamenyn
Glasskula

EFTERRÄTTER
Carrot Cake with Vanilla Sauce (LL) 7.50€
Morotskaka med vaniljsås
Pistachio Art Gelato with Berries of the Season 8.00€
Pistage Art Gelato med säsongens bär
Blueberry and Raspberry Sorbet (M) 8.00€
Blåbärssorbet och hallonsorbet
Vanilla Ice Cream, Whipped Cream and Sweet Cherries (LL) 9.00€
Vaniljglass, vispad grädde och söta körsbär

DAGENS SPECIALEFTERRÄTTER
Glass 3.50€/kula
Sunborn Bageriets dagens tårta 7.00€
Personalen berättar gärna mer om våra efterrätter.

LL = låg laktoshalt L = laktosfri G = glutenfri M= mjölkfri

