VARMRÄTT
KÖTT

MOUSSERANDE
Prosecco 95 kr
Piper Heidsieck Brut 139 kr

FÖRDRINK
Dry Martini 135 kr
Fläderbubbel 135 kr

LITE FÖRE...
Ostron Fine de Claire
30 kr/st
Färska räkor
1 näve 125 kr / 2 nävar 195 kr
Havskräfta, kokt naturell
59 kr/st
Krabbklor, kokt naturell 200g
95 kr
Chark (G*)
Serrano, fänkålssalami, bresaola, crostini, oliver
För en 149 kr / För två 199 kr
Marinerade Oliver 45 kr

FÖRRÄTT
Tofu (Vegansk)
Marinerad kronärtskocka, kronärtskockscrème,
picklade senapsfrön, bakad schalottenlök, tångrom, potatischips
125 kr
Sotad carpaccio (L*)(G*)
Pepparrotsmajonnäs, råhyvlad sparris, picklad
gurka, ramslökscrunch, västerbottenost
135 kr
Laxceviche
Chili, lime, sojamajonnäs, picklad avokado,
rättika, rädisa, rödbetsgroddar
135 kr

Kycklinglårfilé
Zucchini, semitorkad tomat, grillad paprika,
grillad aubergine, soltorkadtomat majonnäs
199 kr
Lammrostbiff (L)(G)
Tomatiserad korngrynsrisotto, smörad tomatsås,
parmesan, grillad sparris
279 kr
Ryggbiff med kappa 250g (L*)
Rostade cocktailtomater, ruccolasallad, bearnaise, pommes frites
325 kr
Wienerschnitzel på kalv (G+L*)
Smörad kalvfond, gröna ärtor, kapris, ansjovis,
citron, örtslungad potatis
245 kr
Hamburgare (G*+L*)
Chipotleketchup, ost, sallad, tomat, picklad rödlök, pommes frites
225 kr
FISK
Halstrad röding (L)
Kryddig morotspuré, hummersås,
svarvad zucchini, rostad gul morot
255 kr
Parkens räkmacka (G*) (L*)
Sallad, picklad rödlök, majonnäs, ägg, citron, dill
229 kr + löjrom 55 kr/10g
Hummer, kokt naturell
Halv 285 kr / Hel 445 kr +pommes 45 kr

BRASSERIETS SKALDJURSPLATÅER
Parkens platå
Kokta havskräftor, färska räkor, krabbklor,
aioli, chilimajonnäs, lagrad hårdost
365 kr/pers
Parkens platå de luxe
Halv hummer, ostron, havskräftor, färska räkor, krabbklor,
picklad rödlök, aioli, chilimajonnäs, lagrad hårdost
695 kr/pers
Extra tillval
Ägg och majonnäs

25 kr

Pommes och dipp

65 kr

Dressing

20 kr

Löjrom

55 kr/10g

Hårdost

25 kr/30g

(Reserverar oss för eventuell mindre åtgång söndagar & måndagar)
De kokta skaldjuren serveras med aioli, citron och bröd.
Ostronen serveras med Champagnevinägrett och citron.

Parkens räksallad
Sallad, picklad rödlök, majonnäs, ägg, citron, dill
229 kr
VEGETARISKT / VEGANSK
Halloumiburgare (G*)(L)
Chipotleketchup, sallad, tomat, picklad rödlök, pommes frites
215 kr
Grillad roman
Kikärtskräm, grillad roman, friterad broccoli,
paprika, aubergine, gravad citron, dukkah
195 kr

(L) =Laktos (G)= Gluten
(*)= Rätten går att anpassa

LEKPARK

Barn 0-12 år
Pannkakor (L+G)
Jordgubbssylt, grädde, vaniljglass
3 st 70 kr / 5 st 98 kr
Hamburgare (G*+L*)
Bröd, ost, pommes frites
109 kr
Önskas barnportion av en annan rätt,
fråga vår serveringspersonal

DESSERT
Jordgubbstiramisu (L)(G)
Limoncello, mascarpone
95 kr
Inlagd rabarber (L)(G*)
Yuzu- och rabarbersorbet, vispad vaniljpannacotta,
krossade drömmar
95 kr
Crème brulée (L)
95 kr
Dagens glasskula (L)
38 kr
Dagens sorbet
38 kr
Tryffel (L)
38 kr

HELGLUNCH
Lör-Sön
Dagens hamburgare med tillbehör
presenteras av serveringspersonal
145 kr

Kontantfri restaurang
(L) =Laktos (G)= Gluten (*)= Rätten går att anpassa

MENY

