Brunchmeny
Avokadotoast med solrosfrön, picklad jalapeño och kikärtsröra
Avocado toast with sunflower seeds, pickled jalapeño and hummus

195:Croque monsieur med kokt skinka, almenästegel och tryffel
Croque monsieur with prosciutto cotto, strong cheese and truffel

215:Mini burgare med cheddarkräm och chili
Slider with cheddar cheese cream and chili

125:Pocherat ägg med varmrökt regnbåge, pepparrot och hollandaise på surdegsbröd
Poached egg with smoked salmon and sauce hollandaise

245:Grillad flank på smörstekt surdegsbröd med brynt lök, kräm på grönmögelost och färska örter
Grilled flank steak on a sourdough toast, browned onions, blue cheese and fresh herbs

255:Äggröra med brynt smör, färskost och rostade hasselnötter
Scrambled eggs with browned butter, cream cheese and roasted hazelnuts

145:Amerikanska pannkakor med jordnötssmör, färska bär och sirap
Pancakes with peanut butter, fresh berries and syrup

165: Grillad pumpa med cashewost och pumpakärnor
Grilled pumpkin with cheese made from cashew nuts and pumpkin seeds

149:-

Drinks
Bloody Mary 155:Vodka, tomatjuice, kryddor och selleri
Mimosa 135:Apelsinjuice och bubbel
Pink peach Bellini 155:Persikopuré och bubbel
Roomi Royal 155:Roomi Svarta vinbär och bubbel

= Vegan

Sides
Pommes med majonnäs och tomatketchup
French frites with mayonaise and tomato ketchup

65:Grönsallad på blandade blad och sherryvinägrette
Green salad with sherry vinaigrette

65:Snabbstekta haricot verts med dijondressing
Fried haricot vertes with dijon dressing

65:Vikentomater med rödlök, körvel och lagrad balsamico
Swedish tomatos whit redonion, chervil, and balsamico

75:Mac´n cheese
75:-

Sweets
Fruktsallad med mynta och hackad pistage
Fruit salad with mint and pistachio

75: Chiapudding med exotisk frukt och kokos
Chiapudding whit exotic frut and coconut

75:Ostkaka med drottningsylt, lättvispad grädde och rostad mandel
Swedish cheesecake whit rasbarry and blueberry jam, wiped creem and rosted almond

115:-

Glassfest, platå med glassar, sorbet, maränger, strössel, bär och choklad (lagom till 4 personer)
Ice cream plateau, a platter with mixed ice creams together with berries, meringues and chocolate
(perfect to share for 4 persons)

295:-

