
TILLTUGG
Popcorn med brynt smör och Västerbottensost  45 kr

Grillat Ostron med löjrom och brynt smör  65 kr

Naturella ostron med vinäger och lök   40 kr/st
105 kr/3 st 

Mandelpotatischips med sikrom från Obbola  95 kr
Rökt gräddfil, gräslök och torkad äggula

Västerbottensost    75 kr
Hjortron och pilsnerkavring

Mozzarella från Napoli   75 kr
Jordgubbar, örter och olivolja

Grillade kamben   95 kr
Sesam, soja, chili, ingefära, gurka och koriander 

Köksbarens Grillade björkrökta bacon   55 kr

Ett fat med kallskuret   145 kr
Vit salami och lufttorkad skinka från Undersåker 
i Jämtland 
     

----------------------------------------------------------

FÖRRÄTTER 
Grön Sparris    145 kr

Ädelost, mynta, brytärt och vattenkrasse

Avokadosallad    145 kr
Äpple, gurka, rostad mandel, sesam och surdegs-
krutonger

Kungskrabba    245 kr
Friterade nässlor, skaldjursreduktion, tomat-
vinägrett, hasselnötter, jordärtsskockschips och 
luftorkad griskind från Undersåker

Löjrom från Kalix   245 kr
Smörstekta kantareller, Västerbottensostcrème, 
brioche och vattenkrasse

Råbiff på oxfilé från Österbotten  165 kr
Gräslöksmajonnäs, pepparrot, friterad kapris och 
grillat surdegsbröd  

----------------------------------------------------------

SOMMAR PÅ KÖKSBAREN
Valfri burgare med en öl, ett glas vin eller alkoholfritt  245 kr
Erbjudandet gäller måndag-torsdag, 1 juli–18 aug

----------------------------------------------------------



FRÅN KÖTTSKÅPET 
Entrecôte 250 gram     350 kr

Från gårdar i Österbotten, hängmörad i 7 dagar

Oxfilé      375 kr
Från gårdar i Österbotten

Vällagrad entrecôte 250 gram     500 kr
Från norrländska gårdar, hängmörad i 30 dagar, stöpt 
i talg och lagrad i ytterligare 30 dagar      

Clubsteak för 2 personer     795 kr
Ryggbiff på ben från norrländska gårdar, hängmörad 
i 30 dagar

Kotlettrack      275 kr
Gris från Edgården i Robertsfors

Välj ett valfritt Tillbehör 
Citron- och parmesanslungade pommes frites och bearnaisesås 

Grönsallad med körsbärstomat, lök, vinäger och bearnaisesås

Friterad havskräftsrisotto med chorizo, piquillo och sauce 
romesco (tillägg 45 kr)        

----------------------------------------------------------

VARMRÄTTER
Kungsmussling     250 kr

Crème på alpost, sommarmorot, sotad hjärtsallad, grön 
sparris, rostad mandel, jordärtskockschips, brynt smör 
och soja 

Rostad majsburgare    225 kr
Jalapeño-picklad gurka, piquillo, ruccola, sauce 
romesco och pommes frites 

Lättrökt röding     295 kr
Gurka, pepparrot, brytärt, färskpotatis, dill, 
vattenkrasse och citronsmörsås

Friterad abborre med sikrom från Obbola    325 kr
Kantareller, forellrom, grön sparris, gräslöksolja 
och vitvinssås 

Grillad lammrygg från svenska gårdar   325 kr
Crème på alpost, grön sparris, sommarmorot, 
jordärtskockschips och pepparsky

Råbiff på oxfilé från Österbotten   265 kr
Gräslöksmajonnäs, pepparrot, friterad kapris, 
grillat surdegsbröd och pommes frites

Köksbarens hamburgertallrik    225 kr
Hängmörat nötkött från Gubböle, äppelrökt cheddar 
och alpost, Jalapeño-picklad gurka, ruccola, 
örtmajonnäs och pommes frites

----------------------------------------------------------

 



OSTAR
Västerbottensost    75 kr

Hjortron och pilsnerkavring
Gott till: Brännlands iscider 35 brix 98 kr/5 cl

----------------------------------------------------------

DESSERT
Chokladtryffel    30 kr

En kula glass eller sorbet   50 kr

Jordgubbar i rosévin   95 kr
Kokosglass, rostad mandel och kokos 
Gott till: Moscato di Asti Ceretto 98 kr/ 10 cl 

Chokladbakelse   115 kr
Lakritskolasås med färska hallon och sorbet
Gott till: Domaine Singla Rivasaltes 2007 98 kr/ 5 cl 

Citrontarte och smultron   125 kr
Riven pistage och smultronglass
Gott till: Coteaux de Layon Raymon Morin Chenin Blanc 5 cl/ 98 kr

Åkerbär från Umeå   135 kr
Vaniljglass och mandelflarn
Gott till: Tokaji Királyudvar Aszú ‘Zemplen Hegyhat’ Ungern 98 kr/ 5 cl   

----------------------------------------------------------

ROMPROVNING 195 kr
Tre sorters Rom, kaffe och chokladtryffel

----------------------------------------------------------

DESSERTVINER     GLAS 
Brännlands Iscider 35 brix 5 cl  95 kr 
2013 Raymon Morin Coteaux de Layon Chenin Blanc 5 cl  78 kr   
2013 Királyudvar Tokaji Aszú ‘Zemplen Hegyhat’ Ungern 5 cl 98 kr
Ceretto Moscato di Asti 10 c  98 kr

----------------------------------------------------------

KAFFE FRÅN JOHAN & NYSTRÖM KAFFEROSTERI   
Bryggkaffe  38 kr 
Dubbel espresso  42 kr 
Cappucino  48 kr 

----------------------------------------------------------

COCKTAILS EFTER MATEN
Espresso martini    135 kr

Kaffelikör, vodka och espresso 

Irländskt kaffe    125 kr
Tullamore Whiskey, grädde, socker och muskotnöt

En klassiker från Skottland   145 kr
Hendricks Gin, gurka, Fentimans tonic och svartpeppar 

----------------------------------------------------------


