
BISTROMENY
ENKLARE RÄTTER / BISTRO MENU

Serveras från kl. 15.00 vardagar & från kl. 11.30 helger

Kökets hamburgare  199 kr 
Lokalt kött från "Dulle" och Norrbackens lantbruk i Mo. Serveras i ciabattabröd med krispig sallad, 
karamelliserad lök & pimentocheese. Tillbehör: Kökets majonnäs, saltgurka & pommes. 
Burger in ciabatta bread with salad, caramelized onions & pimento cheese. w/ Mayonnaise, pickles & fries.

Vi rekommenderar: Uncle Zin Appassimento, Zinfandel. Italien / Helsinge Rököl, rökig lager, 50 cl, 5 %

Ostburgare (vegetarisk)  199 kr
Medaljone(stekost) från Frägsta mejeri, serveras i ciabattabröd med krispig sallad & karamelliserad 
lök. Tillbehör: Kökets majonnäs, saltgurka och pommes. 
Local cheese in ciabatta bread w/ salad, caramelized onions. w/ Mayonnaise, pickles & fries

Vi rekommenderar: Soave DOC, Garganega, Italien / Öl: Birra Moretti, ljus lager, fat

Bergshotellets räkmacka  195 kr 
Smörstekt bröd med kökets majonnäs, sallad, ägg, rödlök, citron, picklad fänkål & rejält med räkor.
A classic shrimp sandwich w/ mayonnaise, egg, red onion, lemon, fennel & salad.

Vi rekommenderar: Even & Odd Riesling, Tyskland, 2018 / Orbaden Riviera, pilsner, 33 cl, 4,8 %

Kycklingpasta  179 kr
Kravmärkt ugnsstekt kycklingbröstfilé från Reko, serveras på bädd av krämig pasta med semi-
torkade tomater, portabello & basilikapesto toppad med grana padano
Creamy chicken pasta w/ semi-dried tomatoes, portabello mushroom, basilpesto & grana padano.

Vi rekommenderar: AP Vino Rosso, Italien, 2016 (VEGAN) / Birra Moretti, ljus lager, fat, 4,5 %

Pepparlax  225 kr
Varmrökt pepparlax från Kanonholmen i Söderhamn serveras med picklad fänkål, kökets majonnäs, 
sojagravad forellrom, grillad citron & nypotatis.
Hot smoked salmon. w/ pickled fennel, mayonnaise, soy-cured trout roe & new potatoes 

Vi rekommenderar: Even & Odd Riesling, Tyskland, 2018 / Orbaden Riviera, pilsner, 33 cl, 4,8 %

Plocktallrik "en stor plocktallrik för en eller för två att dela på"  189/338 kr 
Utvald italiensk salami, prosciutto & lokal biff med pesto.  
Taleggio, pecorino, mozzarella från Frägsta med aprikoser.  
Bakade tomater, oliver & lantchips med kökets majonnäs.  
Sojarostade hasselnötter & kökets vitlöksbröd av lantbröd från lokalt bageri. 
Pickle plate w/ salami, prosciutto, pesto, taleggio, pecorino, mozzarella, apricots, baked tomatoes, olives, chips, 
mayonnaise, hazelnuts & garlic bread. 

Vi rekommenderar: Pagus Bisano Ripasso DOC, Italien / Birra Moretti, ljus lager, fat, 4,5 %

Frågor kring allergi & intolerans samt innehåll i våra  
Our staff will gladly answer any questions about allergies or ingredients.


