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Allergier? Hojta till…. 
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ÖLKONSUMTION I 

KOMBINATION MED 

LÖNEHELG KAN LEDA 

TILL ATT DU FÅR ÄTA 

NUDLAR I EN MÅNAD 

                                 SNACKS 

Padrones med Parmesan & citron                          75 
Friterad kronärtskocka med aioli                            75 
Hemslöjdade vetenachos med                                65 
avokadokräm och tomatsalsa 
Pommes frites med aioli                                               60 

Marconamandlar                                                       65 

Oliver, Noccelara                                                       60 
Snacksbricka med Padrones  
Kronärtskocka & Marconamandlar                      170 
                         
                              

                                
                             FÖRRÄTTER 

 
TOAST SKOGEN Smörstekta kantareller                        155 

västerbottenost, dill, smetana & citron i brioche  
 
LÖJROMSTACO Amerikansk löjrom,                               160 

friterat gyozaskal, smetana, picklad schalotten, gräslök 

TONFISKTACO Tärnad tonfisk, sesamolja,                      150  

gochujang, honung, , rostad sesam, färskostkräm smaksatt 

med wazabi, picklad gurka & koriander  

”LÖJROMSTACO” (v)  tångkaviar                                   120      

friterat gyozaskal, kikärtsmayo, rödlök, picklad schalottenlök 
& dill      
                             

LOBSTERROLL Hummer, aioli, picklad spetskål,             170 

brioche, selleri & fänkål  

KRÄFTPOPPER  kräftor, västerbottenost, ’nduja,          100  

saffransmayo & picklad rödlök            

RÅBIFF Handskuret svenskt ytterlår, 63° äggula              130 

variation på jordärtskocka, silverlök, soyamayo                      

friterad kapris & rostade hasselnötter               

TEXAS REAL CHILI  Svensk högrev, tortilla                    100 

pico de gallo, majs, ananassalsa, mango, ranchdressing, 

koriander, picklad rödlök, riven ost     

ÖLKOKT BÖNCHILI (v)   Tortilla,                                    100              

pico de gallo  majs, mango, ananassalsa, avokadokräm, 

koriander, picklad rödlök     

 
 

 

VARMRÄTTER 

RYGGBIFF 250G Australien, rödvinssås, padrones,       295 

rotsellerikräm, örtsmör, pommes 
 

SVENSK FJÄLLRÖDING  Vitvinssås, forellrom,             265 

bellaverde, picklad blomkål & smörstekta kantareller                             
 

CONFITERAD GRISSIDA  svensk rapsgris                      245 

kål&svampkräm, svenska höstäpplen, svartkål & svampsky 

 

RÅBIFF Handskuret svenskt ytterlår, 63° äggula              270 

variation på jordärtskocka, silverlök, soyamayo,           

friterad kapris, rostade hasselnötter & pommes      

CLIFFAN ÖKÄNDA BURGARE                                200          
200g australiensisk högrev, ekologisk cheddar, gruyère 

tryffelmajonnäs, karamelliserad lök, snabbpicklad jalapeño, 

pommes & aiolidipp 

HALLOUMIBURGARE  rökig majonnäs                          195 

isbergssallad, rödlök, bifftomat, saltgurka, pommes & aioli 

TEXAS REAL CHILI   Svensk högrev,                                 200 

tortilla, pico de gallo, ananassalsa, ranchdressing, majs, 

mango, koriander, picklad rödlök, riven ost     

ÖLKOKT BÖNCHILI (v)  Tortilla,                                      195 

pico de gallo, ananassalsa, avokadokräm, mango, majs, 

koriander, picklad rödlök 

 

 

 

 

 

Dessert 

Hör med servitören, han borde ha koll.  


