Långbakad morot

Friterad & syrad rödkål

Tryffel, krispiga skal, morotscréme, syrad morot,
smörad juice av blast samt sötsyrliga nektariner
Veg. 60 Kr / 160 Kr

Ramslökskapris, lättrökt potatis, harsyra,
potatiskrisp & dragon
Veg. 100 / 200 Kr

Med friterat kalvbräss och tryffel
120 Kr / 240 Kr

Med råstekt hummer & rostad hummergrädde
225 / 495 Kr

Bakad blomkål

Mandelpotatisgnocchi

Granskott, brynt smör, blomkålscréme, rostade
hasselnötter och karamelliserad blomkål
Veg. 60 Kr/ 160Kr

Dillchips, syrad rå potatis, grillad potatisvelouté,
och gräslök
Veg. 80 Kr / 180 Kr

Med Kalix löjrom från Junköfiskarna
225 Kr / 395 Kr

Med helgrillad kyckling från Ockelbo & skysås
140 Kr / 270 Kr

Friterad broccoli

Matveterisotto

Wasabi, torkad svartkål, sjögräs grönärtscréme,
matcha-te och misomajonnäs
Veg. 70 Kr / 170 Kr

Tryffel, äpple, rostad lökcréme samt friterad
blomkål och smörstekta toppmurklor
Veg. 90 Kr / 190 Kr

Med Pilgrimsmussla i gran
140 Kr / 295 Kr

Med äppelciderglacerad grissida från Tillberga
120 Kr / 250 Kr

Kolbakad rotselleri

Hasselbackspotatis

Kantareller, syrad rotselleri, picklad stjälk,
libbsticka, misomajonäs och rotselleri chips
Veg. 70 Kr / 170 Kr

Långbakad knipplök, brytbönor, grönkålsskott
och rosmarinemulsion
Veg. 80 Kr / 160 Kr

Med fjällröding bakad i gran
125 Kr / 270 Kr

Med Svensk oxfilé och misosky
155 Kr / 395 Kr

Saltbakade rödbetor

Vinbärsbrässerad palsternacka

Jordärtskockor, brynt smörcréme, tallskott,
stuvad rödbetsblast och rödbetssmulor
Veg. 60 Kr / 160 Kr

Syltad skogssvamp, endiver picklade med
svarta vinbär, lingon, rostade hasselnötter &
krispig palsternacka
Veg. 100 Kr / 200 Kr

Med smörstekt abborre
140 Kr / 295

Med älgytterfilé & grillad anklevergrädde
180 / 395 Kr
• Priserna i menyn avser förrätt eller varmrätt •

Vi erbjuder även en avsmakningsmeny, bestående av fem rätter
samt överraskningar och väl utvalda viner
Alkoholfritt alternativ finns

1400

Desserter
Brödglass på återvunnet bröd & Karamellkokt äpple
Brödcreme, syrligt äpple, kanderade mandlar, kolasås och nybakt mandelkubb
110 kr
Choklad, choklad, choklad!
Chokladsorbet, pannacotta med mjölkchoklad, syrlig vitchoklad, chokladjord, chokladmaräng och
poppande choklad
110 kr
Inkokta plommon med fläderbär och sorbet på lavendelmjölk
90 kr
Crème brûlée, hjortron, träkolsgrillad vaniljglass och variation på havtorn
110 Kr

