
SOCIALA MIDDAGEN  650 kr 
Gott att dricka till  450 kr 
Smakmeny med kökets utvalda rätter att dela på 
tillsammans vid bordet. 
Gäller för samtliga i sällskapet. Sista beställning 21.30 

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

TILLTUGG
Popcorn med brynt smör och Västerbottensost  55 kr 

Mandelpotatischips med sommartryffel     95 kr 
Comteostcrème och hasselnötter 

Extralagrad Västerbottensost   75 kr 
Pilsnerkavring och hjortron

Silverostron med maltvinäger och silverlök  40 kr/st. 

Mozzarella och löjrom från Kalix med brynt smör  95 kr

Grillade kycklingvingar med chili och citrongräs  75 kr 

Grillat björkrökt bacon    65 kr 

Ett fat med kallskuret från Undersåker  145 kr
Vit salami och lufttorkad grisnacke    

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

FÖRRÄTTER 
Vit frilandsparris med sommartryffel  175 kr 

Nässlor, hasselnötter och hollandaise på brynt smör 
Lägg till lufttorkad griskind från Undersåker 25 kr  

Sashimi på Lofotenlax  175 kr
Furikake på rostad nässla, ramslöksmajonnäs, syrad 
primörmorot, grön och vit sparris 

Löjrom från Kalix 30 gram       245 kr 
En burk Osetra Caviar 20 gram   445 kr

Nygräddad surdegsvåffla, silverlök, smetana, citron 
och dill

Tunt skivad sotad kalvfilé   175 kr
Bränd kaprismajonnäs, gulfenad tonfisk, friterad 
kalvbräss 

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

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

Råbiffstisdag
Utöver vår originalversion av råbiff serverar vi på tisdagar en 
råbiff inspirerad av säsongens råvaror  

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



FRÅN KÖTTSKÅPET 
Till det grillade köttet serveras: 
Grillad grönsparris, tomat och hyvlad parmesan

Husets entrecôte 250 gram      350 kr 
Från gårdar i Österbotten. Hängmörad i 7 dagar 

Oxfilé 200 gram       375 kr 
Från gårdar i Österbotten 

Vällagrad entrecôte 280 gram      575 kr
Från norrländska gårdar. Hängmörad i 30 dagar, 
stöpt i talg och lagrad i ytterligare 30 dagar.      
Serveras med grillat märgben 

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 till er köttbit: 
Citron, timjan- och parmesanslungade pommes frites 
och bearnaisesås

Äppelinkokt palsternacka och jordärtskockspuré med rökt 
Västerbottensost, hasselnötter, och en kalvsky med brynt 
smör och ekfatslagrad vinäger         

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

VARMRÄTTER
Friterad rotselleri och Gruyère  225 kr 

Hemkärnat dragonsmör, sotad hjärtsallad, kapris, 
brynt smör och potatiskrisp

Vit frilandsparris med sommartryffel  265 kr 
Nässlor, hollandaise på brynt smör, färskpotatis och 
hasselnötter

Rödingfilé och forellrom   315 kr
Spetskål, citronpicklad kålrabbi, färskost, 
pumpernickelkrutong, sardell- och persiljeolja

Halstrad gös och havskräfta  295 kr  
Havskräftsrisotto, grön sparris, friterad sjökorall, 
dill och kräftsmör    

Grillad kalvfilé och toppmurklor  345 kr
Parmesancrème, ramslök, vit sparris, rostad 
vitlökssky och mandelpotatiskrokett

Råbiff på oxfilé från Österbotten      265 kr 
Rökt majonnäs, pepparrot, friterad kapris och 
grillat surdegsbröd  
Serveras med pommes frites

Köksbarens hamburgertallrik   225 kr
Hängmörat nötkött från Gubböle, björkrökt bacon, 
cheddarost, rökt majonnäs och pommes frites

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

 



DESSERT
Chokladtryffel        25 kr

En kula glass eller sorbet   45 kr 

Extralagrad Västerbottensost   75 kr 
Pilsnerkavring och hjortron

Gott och dricka till: Brännlands Iscider 5 cl 98 kr  

Kaffegodis    55 kr
Gott och dricka till: Ron Zacapa 23 35 kr/cl  

Rabarberpaj    95 kr 
Vaniljkokt rabarber, krossade kakor, maränger och
kardemummaglass

Gott och dricka till: Raymon Morin Coteaux de Layon Chenin Blanc 5 cl 78 kr 

Choklad och fläder   115 kr 
Chokladbakelse med salt kolasås och flädersblomsglass  

Gott och dricka till: 1980 Domaine Singla Rivaslates 5 cl 98 kr 

Åkerbär från Umeå   125 kr
Rullrån, rostad mandel och mascarponecrème   

Gott och dricka till: 2013 Királyudvar Tokaji Aszú ‘Zemplen Hegyhat’ 
Ungern 5 cl 98 kr  

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

ROMPROVNING 195 kr
Tre sorters Rom, kaffe och kaffegodis

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


