Från grillen

Menyförslag
Något gott att börja med?
Blueberr y fields

2-rätter

110:-

En av våra mest omtyckta drinkar gjord på
vaniljvodka, blåbärslikör, blåbär och citronjuice

Härliga bubblor!

78:-/390:-

Ett glas prosecco, eller varför inte dela en flaska?

Bellini

125:-

Lite extra festligt? Vit persikopuré och champagne

Förrätter
Klassisk Toast Skagen
145:på surdegsbröd, toppad med sikrom
Råbiff halv/hel
155:-/235:på svensk oxfilé med kapris,
cornichons, schalottenlök och äggula.
Hel portion serveras med pommes frites
Jordärtskockssoppa
95:Soppa på jordärtskocka med smak av tryffel.
Serveras med confiterad och friterad jordärtskocka samt lingonsylt och krutonger
Charkuteriplanka

95:-

Vitlöksbröd

45:-

Bröd och olivolja

45:-

Allergier
Har du någon allergi eller undrar om
innehållet i vår meny, fråga vår personal!

Våra burgare...
Till våra burgare ingår sallad och tomat,
pommes frites samt chili- och vitlöksdip
Högrevsburgare
169:Köttet maler vi själva och röker på kakaospån.
Serveras med vindelröktsidfläsk, cheddarost
och dragondressing
Vår goda Ibericoburgare
169:med karamelliserad lök, saltgurka,
Västerbottensost och dragondressing
Halloumiburgare
169:Grillad halloumi, serveras med dragondressing

Saftiga grillrätter där valfritt tillbehör ingår

275:-

Bouillabaisse
Blåbärscheesecake
Dryckespaket

Ett gott vin till varmrätten?

160:-

Ett glas passande vin till varmrätten,
dessertvin samt kaffe och TC:s kolsyrade vatten

Svensk vårkyckling
med rödvinssås

195:-

Svensk renrostbiff
med blåbärssås

285:-

Secreto Iberico
med chimichurri

215:265:-

Jordärtskockssoppa

Grillad svensk entrecôte
med kallslagen bearnaisesås

Grillad svensk entrecôte
med kallslagen bearnaisesås, valfritt
tillbehör ingår

Ditt val av:
Pommes frites, potatisgratäng, potatismos
grönsallad eller frästa grönsaker

3-rätter

425:-

Dryckespaket

225:-

Ett glas passande vin till för- och varmrätt,
dessertvin samt kaffe och TC:s kolsyrade vatten

Extra tillbehör...
Pommes frites
Potatismos
Frästa grönsaker

45:Potatisgratäng
Grönsallad

Klassiker
Bouillabaisse
225:Fiskgryta med lax, torsk, musslor och mscmärkta räkor serveras med bröd och aioli
Moules frites
195:vinkokta musslor med pommes frites
Älgskav med kött från Vilhelmina 185:Serveras i gjutjärnsgryta med potatismos,
rotsaker och rårörda lingon
Fish and chips
195:Vi vågar påstå att vi har stans bästa fish and
chips! Serveras med gröna ärtor och tartarsås
Biff Rydberg
235:av svensk oxfilé. Serveras med tärnad
potatis, lök, äggula och dijonnaise

Vårt miljöarbete
Vi arbetar hårt för att minimera
restaurangens miljöpåverkan och vi är
stolta över att vara Svanenmärkta!
Vi använder oss av närproducerade
råvaror i så stor utsträckning som möjligt

Då väljer ni med fördel vår älgskav. Tala
om för er servis att ni önskar den express.
Det går även bra att betala notan i baren,
uppge bara ditt bordsnummer som du
hittar på besticklådan på bordet

Våra gröna alternativ
Jordärtskockssoppa (förrätt)
Halloumiburgare

103:-

L´Ermitage Cuvée Tradition Rouge

87:-

Auxerrois - Frankrike, Alsace
Passar bra till bouillabaissen

Syrah/Mourvèdre/Grenache - Frankrike, Rhône
Passar bra till renrostbiff

Chateau Grand Renom -14

103:-

Merlot – Maison Antoine Moueix – Frakrike, Bordeaux

Har du bråttom?

Choklad & hjortron

Auxerrois Trois Châteaux eko

95:169:-

Getostsallad
195:Gratinerad getost med machesallad, rödbetor,
honungsvinägrett toppad med valnötter

Passar utmärkt till vår entrecôte

För fler viner med smakbeskrivning och övrig
dryck, se baksidan!

Desserter i lagom storlek
Crema catalana
en variant av creme brulee med
confiterade plommon

75:-

Choklad & hjortron
75:Nougat- och havregrynskex serveras
med chokladkräm från lokala Vintage
Plantation samt rårörda hjortron
Blåbärscheesecake

75:-

Kvällens ostar
med husets marmelad

95:-

Kvällens glass eller sorbet

45:-

Mörkchoklad tr yffel
35:-/2 för 60:på choklad från lokala Vintage Plantation.
Vi varierar smak, fråga för kvällens smak

Rostade rotsaker
195:på frasig smördegsbotten, toppad med
basilikaolja, pinjenötter och krämig Stafva Blå

Prova vår trio!

Cannelloni - vegan
195:fylld med mangold, pinjenötter och tofu täckt
med bechamel på Karljohansvamp

Prova tre dryckessorter à 2cl i kombination
med en chokladtryffel och kaffe

TC- Trio

170:-

Cognac

Beställ till...
Rödvinssås
Kallslagen bearnaise
Chimichurri
Chili- och vitlöksdip

25:Blåbärssås
Aioli
Dijonnaise
Tartarsås

Janneau Grand Armagnac - Frankrike
Torres 10 Imper Brandy - Spanien
Grönstedts Cognac VO - Frankrike

Malt Whisky
Auchentoshan 12y - Lowland, Skottland
Oban 14y - Highland, Skottland
Laphroaig 10y - Islay, Skottland

Rom
Diplomatico Rum res Exclusiva - Venezuela
Plantation Grande Reserve - Barbados
Appelton Estate 12yr - Jamaica

